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geland met Europa. De legeeringsgezinde Pall Mall

tigde het ministerie, 'Iwelk kort voor '8 Koning's
dood was opgetreden, maar dut ' groat gavanr ]jep
den s~e un der ' meerderbeid in da Kamer !e zullen
ullSllen. ZQooals OUB later we I'd beriobt zijn er dan
ook, nn eeu koratondige erisi., sedert eenige wijzig'il'gNl in gebracbt.

aIJ DIT BLAD BEHOOliT EblN BIJYOEGSEL. : Groeile zelle dit zeer dnideJijk ' uitean.

1

Enropecsche Kronick.
Lot 14

J1\II.

Wapeustilstaull!.- on V1'edes· (}'lllerhaudc1in~
gtm, Do g,ocst :" EugelaDl~ ' Vict~r ~Jllu.
llUe! ell Humbert. Een lnstlge kOllmgm en
~·I!b·aitt. Fnmkrijk ke el't tot l'ust. Van dcltl

I

Over het leven en de "egeering van VW1'OR EMA·
NUHI, babben wij, op het. lel e~l"&IJbi"c h bel'iel,t van
zijn dood, ui lvoerig gebaudelU in de nummers onzer
vred e aile anuere "belangen wi t opoffereu. Hel is
cournnt Vatl 14- en 18 Jan. j1. Herinr16rBU wij korte·
uiet lVaar, dat allen <lie den vrede willen, diel! oak
lijk hier nog het volgende: De politieke beteekenis
wUlen tell kosle van geheele onue,rwerping "all
van zijne regeering Jigt in de Lot stand k oming Vhn
eene sohikking, volgens welke zeke re despotieke ' Italie's eenheid, e n mnakte ha .. voor dit land tot de
Mogendbedeu in 't vervoig de heerschappij in Azio
belangrijkste en heilzaamste van den ni euwersi1 lijd.
en in Europa, in de Zwarte, Middellaudsche en
De eerste stoat tot die e.nb " id werd gegeven
audere zeeen naar haar goedduuken zullen regelen.
door de om1Ven!eling van 1848; leo gevolge waarDit inderdaad is ;t, waar Engeland thans tegenovar
van l!:oning K AIlEI, ALDEIlT, na. dj u ongelukkigen
slaat en \"at het moet" tmcuten Ie voorkomen. Z;ij.
oorlog legeD Oostenl'ijk eu den ramspoedigen ailoop
die men de oorlogspartU gelieft te noemen, willen
van den· slag bij Novara, van den troon atstand
niet~ maer dan dil laat~te. Deze purt\j. waarvan 't
deed. Daardool' kwam zijo rloortasteude zoo n aan
te !Iopen i. dat weillige Engel"ohen geen dedI uitbet be\Yind, die met kl'seht en baleid de. be[aogen
makon, deukt er evenmiu nail Olll "het lawi ill
Vdn de Italionen t.genove.. vorsten, die hen meer
een oorlog te wikkelen voor l'urkije's heil" als filr.
verdruklen dan bestunrden, voorstond en oak t,·
GUDSTONE zelf. De Regeering hecH den pHcbt,op
g ellover bet bnitanland eene, Hinke bouding aannam.
Engelands balangen 't oog gerieht te houdell, ell
Suo~essievelijk i:J 1859 en '60 nn VICTOR EllA.·
zoo zij hlind wUre voor de gevaren, welke 't land
NUHL'S eerBten oorlog met Oostenrijk, in 1866 na
bedreigen, dan zo u zij toonen bet zwabte, dlVaas·
d j n tweeden krijg legen dat lan'a, en io 1870 nu
ate en misd adig;te gouvcrnemeut te zijn dut Bllgeden artooht del' FrBusche troepen uit Rome, vel'
land ooit bezat. Zb zon ruimschoots verdienon, wat
eerugde de <Jen heids,koning, door G..UlIll.I.LDJ en de
tegen haar of sommigen harer leden ingebracht is,
macht des l'ijd. gehol pen, met zijn ko niogrUk SARzOo zU,
't aIleen eell twist gold lussehen 'l'urDlNIll de shlaljes Parma, "'lodena, 1'0skane, Lombarkije en Rusland over de administratieve regeling
dije en Venetie, Nupels en den Kerkelij ken Blut:
van Bulgarije, ook maar Mn vin verroerda voor
terwijl bij d""l'entob'en, tot beloon ing VO)1' de hu[p in
het behond van het bestaaude stelsel, Must' bij dell
1859, aan Frankrijk Savoije en Nizza moesL afslaan,
oorlog zijn gallseh andere belaogen betrokken en
Den 17den i\'1aart 1861 werd bem ofJicieel de
de zoogennnmde • oorlogsparLij" eiscbt, dat do Ite·
tital toegeksad, waal'mede GARIBALDI het ee rst hem
geering de gevaren at wen de, die niet slecht$ mo·
op bel s],lgveld toesprak, die van "koning Vall Itagelijk maar reeds ~eel' dl'eigellde zijn; zij mOot de
lie". AlB zoodanig vcrplaatste hij zijne residentie ill
verwezsnlijk ing va n plannen voorkomen, die zo n·
1865 nallr Florence, ' en vijf jarel! hter veslig de
der lwijfe1 reed. min of IDeeI' zijn voorbereill "De
bij ha,11' te HOlUe, als gebiedel' van geheel Itlll,ie
k eizellijke dallkbaarbeid, zoo eindigde 't blad, beeft
met uitzoudering van het Vatikaan.
hare greuzen nog niet bereikt. Gij hielpL mij bierNil. zijne rooping volbraeht te hebIJen, li et Vielor
in, ik zal u dallrin bel"eo, help gij mij Dll wedel'
Emmanuel de stauts,aken voornamelijk aa n ~ylle
bierio, dan zal ik u d.arin helpenj - ziedaar het
minisLers over, zelf met de jacbt C l\ndere ni t ·
programma van keizerlijke aUia"lies, en hij ·die
spanningen zijn tUd doorbrellgende. Hij 'lVas een
gelooft dat dit programma afgedaan is ale tbans'
hartstogtelijk jager, een yoor.tander van J.igcbaams"
de Duilacbe keize r den RUdsisohen keizer behulpvermab:en, wa t met 'ij ne spiel'Erucht overeen8temcle,
zaam zal gewee.t zijn bij 't grondvesten van B ulen "ijn" spij1.en en (Ji'ankeu getuigden oak voor ~ijn
garije's autollomie, moet III zeer slecht vall den
krachtig geste!. In 1842 Luwde lIU met de aarlstoestaod van Europa op de hoogle zljn.'·
hertog:n Adelajde van OosteDl'ijk, die hij in 1855
In Ita.{ii! heeft, zooals wij weten, (Ie zOo ]lopulaire
door den dood verlool', Daal'Da sloat hij oon morknnltl':i='.~ r,j.Hln1 :T("M H "j{;'I ,\~l·T:'.T. 1T :"I i !"d<J ,z',,,. . ~ ,..,.,Jr~ . b -.lL:.U.~;"' ~:. ~ , ..,. ... :;~ ~ u. . :. !: ~ =.~,~ . _ "':"'~""":~""''''' ''''' ~~,.: ~..:. ~.i IV i.
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llonle'r~rd.

TU8scben St. Petereburg en Gonstantinopel was iu
le Iaatste ullgen de telegraaf in volle werking.
'urkije was ontrnoedigd en wenschte onderhande·
iugeu aa u te knoopell, Geen wou~el' inuerdaad.
)e Balkan tooh waa nil (na eene groote overwin·
ling, door Gell. RadehkU op bet 'ru rk.che leger
udell SWplm-pas beluald) op drie plaatseo door
,e Russen overgetl'okkeuj Sophia, de ,leutel van
,en weg naar Philippopel en Adrinnopel, illgeno·
oenj bet Znld.r en Ooster lege I' der 'rurkell aldus
'eheel van de Noordelij ~ e en Westelijke corpBen
fgescheiden; de Russell ill vollsn aantoch t op
.drianopel, en zelts op de koep eldnken vau bet
,eu waardige Slamboul.
Het bloeJvergieten werd, door de aanvraag der
~urken, welke door den Ru",ischen oppsrbevelhebber,
lrootvorat ' Nikolaas, dadeWk naar Petersburg was
vergeseind, voorloopig &ltk~s, g~staakt. De operaie8, zoowel in Azie als in Enropa we rden gescborst,
" at\Yachting van den alioop der onuerhandeliogen
vel' een wapeustibtanu. Omtrent de vool'waul'den,
raarop deze kans hal gesloten te worden, en of zij de
asis z"uJen vornoen van de vredesonderhandelinen, was nag niets met zekel'heid hekend. In dit
latstB opziebt vel'scbilden intusseben Ruslaud en
e Porte belaugrijk van opinie. H et eerste wilde
e groll,l~ lage n YOOI' den wapens!ilstund ook ala
ie voor deo vrede besebou IV.:! zien; Turkije uaarlliegen weus~hte de beide ;,aken van elkander af
a scheiden . IIet versobil is daaro m Van grooL ge
rieht, omdat bij Rusland's zienswijl e, reed. bij den
lapenstilstaod de s f.ta nd vall den ve"tingvierLoek
n Bulgarije, vall Erzerum in Klein ,A.ie, en andere
loeilijke puoten ter sprake zoudeLl moeten konen. Men verwacbtte even we! dat de voorwaardell
'an Ruala~d's ~ijde niet al te geSLr.lllg zouden zijo.
mm ... al was door ' I forcceren der Balkan·linie
p drie versohilleude punten bet weerstandsvermo·
:en del' 'l'urken g;oot~nd~els geiJr~.~e;n, en uI/~~e;~
;oedeloosheid ell wanboop bij de Turken toendmen,
rerden ook yoor de overwinnaara, naarmate ~ij
'oortdrongen, de bez.waren grooter am in dit jaar·
;etijde een leger, dat door eeno groote met drij fijs
bedekte rivier «~e Donau) en door een onberberg,&am gebergte als de Balb n vau zlj ne operatic.asis gescheiden was, van de noodig. leveusmiddelen,
fourage ~D ammllnitie te voorzien.
Zooal. meo uit onze l.tere telegraphiscbe be'ichten beeft kunllen zien, is die verwachting om
,rent de Iankmoedigbeid der nussen n iet bewuarbeiu,
.n zijn LUDue grondslagen voor een wapenstilsland,
:oowel als voor een vrede, hard genoeg gewee.1
lm .Engeland oen zeer dreigende ,bouding te dQ.n
Lannemen.
Voor onderbandelaar. bad de Porte aangew ezen
~e drie ,T urkscbe opperbevelbehLers. Deze waren ,
rnideJijk ,.IlO den Balkan, M.mJlMB·r A; .I PACIlA Ills
~enerali84imus, ooordelijk van den B~lkan ole Minister van ' Oorlog Ruour l'.l.CRA, en io Azie ISMARL
KURD PACKA.
T1irklj~ bad zi~h eerst to.L ""!leland gewend am
~1l!!8Cb~';-koP,8t. Doeh op dat verzoekantwoordde
EDgjll~nd,<'dat het de ,Port,e aanraadde, overesllkomlUg Ruelands' verlang~D, direct met .Ile.t Ru!al$cb
Iwofdk.w artier ,in onderbandeling .Ie treden . De
Op8nbarl> , meeniogin bet ,Britsche ' rUk was overig'osbijbet ' vertrek van deze . m&il min of meer
geluwd~88rden'mdelievenden kBot. Uil v8r6ebill~nd8 meetingsbleekde tegenzinvande bevolklng
0Dl 'EDIJ8I~nd de ~ wa~ente d~en opvatten · ten behoove vaneenargeleefd.rijkals Torliije. Terechl a,ch.
iHrt~~~nde ~o~ervatie~? blade. ~ (di~ lroowene

tar

o~k ~.~ Iilin~~r 90r!opz~tiBe~~o,o~~na~oeg~~~~t

tegeDover de houdiog ,ao. ,RIl~lan~ lwee .. b,lal!gen

IP lt ;8rrw,ren,dI8 , :v:anT!ll~~"e!l !lIe

"HeL gesChl'e8UW over oorlog en ooriogsparLijen,
zoo schreef zij, is eene mys LiflC~Ue~ AI dis .cbre~u.
weten zeer ~o.1, dat er in Eugelllnd niets is
wat op een oorlog.par!ij gelij~t; IDsor ' weI i. er
een vrede.part0, eeu levendige eo woelige partij,

1weI's

'an )Co-

ultramonlaa!lsehe geestelijk4eicJ, zoodat de Kardinaal.
A',rtsiJissoliop van, ParijJ reeds met de woorden
"chermt, eemDnal door den vroeger zoo verguisden
'l'hier5 ui\gesprokBOj en ten tweede un , de l ¥garo,
die ook republill:einseb scbijllt Ie willen worden.
Daar heiden gaun - zegt bedoeld blad - WKar 't meeat
te haJen is, kau Dell en auder a.[s een veag teek~!1
woruen . aangemerkt VOoT de monarchnle pnrtijen.
DeShach v'i n Perzie, d ie l'arijs in 1873 b~
zocbtheeft, zal het ill 187 8 , ter gelegenheid vnn
. de tent'Jonsle:Hoj!, opni eulV bezoeken. MrnzA ALl
KIIAN, een dianaa!' van zijn hof, i8 er . reeds aange ,
komen, om aehi~kiugen te :lemell Vour de komat van
den vorst. De l'arijsehe naneur. zullen in den exposi.
tie.tijd weer volle gelegenbeid hebben om hun geeet
te Bcherpen op han mots eu toepaeselijke couplslten
aim 't ndres van Oosteroebe en andere vceemde poten·
taten. ZLj .ijn daarin onverbeterlrJk . iiij kunllen
bel niet laten: c'est pi-it' fort qziill:V, Zoo berinneren
wij ous" dat, ten tijde van het verblijf van den
S ullon van ZI. NZlllAR te Parij5, de grappenmakers,
die in een cafe linn "eonaommatiou" zaten I.e ge ·
hruikell, elkander niet vroliJker koodell stemmen
dan door elkaar tot drinkeu op te wekken met
de aardigheid:
Go utez·en (Goutez Zan)
Goutez ij (Goutez iii)
Goutez Zan·Zi-Bar!
Vivent les gens d'espril!
13 •
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die v~n HUlIDEll'f ~. Mc~ .b'~:ijl't <la: ov~r
den dood van den KOOlng, dIe Vrl) plot. ehng lS
geweest, de gelVone hoeveelhlid treflenda bijzonderbeden iu de gulzige coren van het publiek is ..
uitgestort. Wie bem de laatste communie heeft toegediend, hoe hi), op het punt van te slel'ven, door
hem zuuratof Ie laten inademen, nail" even het hoofd
heeh kunnen opLeffen om zijne familie een la.tst
narwel toe te wensobeu, hoe j Ulst 0)1 datzetftl"
oO!J",btik de gez811t van Ruslan~ voor bet ]loleis
v~n bet. paard s~pte om een helhvenscb-telegram
'~"8 kelzers over te brengen, dat IS alIes zeer oandoenlijk, maar bet braugt de toekomst van !talis
niet veel 'v erder.
Velen vrezen, dat IIilMDllllT moeile zal krijgen
met de talrijke partij-sch:>keeringen, die in Italie us
Zlllk een veelbcwogen tijd al~ die tUBsehen '48 en
' 70 natunrliJK IJeslaaD. Da ILeer of winder kracht·
datlige bouding, tegenover bel Valikaao, de vroegere
zelf.tandige swatja. eu de geestslijkbeid aan te ne
men, brengtdaar in de gewone aspiratien dor po]jtiek, overal elders be.,ta.nde, alIerl~i nuances.
VlproR EIUNUKL waa zuo populai,r, dllt vele grie.
ven "der vroeger.e zelf.landig_ staten niet te berde
werd,en g.b~acbt. IIij 'was, de . band die bel gebeel
verboud . .11et i. de vrasg of zijn opvolge., die Diet
ald. ~ljo vader een ",oollll'ijk verleJen b~et\, betzelfde preelige za1 uebbeo. .I!1r zijn er die daaraan
twijf~lenendie voonien dat ' ver.cbeideoe twist. eo "raagpunten tbane ~n' de orde zullen gesteld
w6rdeo'; L
'
'IDejo~ge ko,~i~,g ;h.etlli IDta~chen' al I!8netonde'
e,p.u beroe~ged!l8Dop . de ' eeo8gezin.d beid,di8 :ItaIiiI
8t~rk ' beeft g~mBa~t. .I,n oonpr~ol~lIlatie aan be.t
; V~)~ 611 ,e~;n', dn0!;~er !8,~b~t)eg,er,bel~i\;e ,~Ij,·
VOOI'

~ . ,oe"'ta~II'IJ!Ia ' ,~dere 'le

,4rukkec.

gruvin van Mirafiore v.erhief', Z~ne ou dste doch te r
Clotilde [lUwdo met prills Napo[eon; prin s HumLert
met 'ijne nichL Margnerite; prins Am edens, de
voormulige koning' van Spanje, verloor in 1876
zijoe gemaliu, de prinses PO"Zo de Cist"rna.
D~ tlx-Koningin Vall Sp"uje wi! he mel en unrde
in hewegiIlg bl'engen tegen da Spunnscbe ministers,
die b.ar, zoouls wij in ouze VOtlge kroniek llleuedeelden zo nder plicLtph'giogen aaD den dij k hcl:.ben
gezet, D:1 haal' verbond met Don Curios. De hefboom
dion zij d,art0e gebruikt _ bet cancan-en inSLilIaLiebInd de Pi9a,.0 - is eveuwel Diet ~eel' machtig.
In die courant scbrijft zij 108 en vast tegen de
Spaansche regearing. Zoo mnakte r.ij thalls opeuhaar
de voomaarden, waarop 7,ij zicb iudertijd bereid
verkl.arde naal' Spsl.je tel'ng te keeren. Vool'al had
zij bedongen, dat zijvolkoll1en lIlc oo teresso harer
dutl .. n ZOIl blijven en da! uielUand, wi. ook, iets zeu
te "eggen bebhen in de elllIleus!eIling harer bol'o
bOlldIng. De Ministers hebben de zwakhehl gehad
di e vool'waal'den zonder Beu enkele opml'rking aan
te nemen. Het is bekeud uat deze Vorstin, d'e
wagens bre deugdeu de goudrn roo. vau den Paus
OIlLving, niet bij7.0nder, ecrupul eu. i8 in lie middelen
Olll
bare plannen Ie bevorderen, eu wnarsebijll.
lij k 2.9,[ haar ZO)II Alpbon,";, die' tegen Ilaar zin
in ' t huwelijk Lr.e edt, d.arvan DOg veel last heLben.
Iu Frao.rijk gAat, un M~(J· M ,UlON'. hop.ted~eniog.
de repnbliek op rollelj68 - wulung ,bet dun .. t. De
generaal DuoRoT, cen groot eamen'pouoel" teg'tll1
dezen . 8t.aat~vorru leu hehiie've .V80 .L ei ,k{.herrijk,:
ie, Dm ' aan den volka,weliiwh ~kliafactie .t" g.~eD, :l1it
.ijll rang onlelagell,. Een der b1adel' merkle.aT;'
ca. tisch, maar niet zonderwI!8rbeid op, dat, al.
b!liYija . hoe d. 1Ilsehlder Rhllublikeinenaan bet
, lf~be.v,ee · , , rijl,eo , I., k~D r.lde~ de ,~'U~d.rtng" ~D , eer~te d~( '
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IngczOlHlen Stuk.
EEN ONVERDIBNDE BLAAM.
1fTaarcZe &dacte1lr!

In de fnmaran[!ldtB Oourant ,an Maandag 1. j. leel
ik, d.t de ",notrie·teboe, die, Januari j , 1. old ••r 240
kalti'. g •• mokkelde opllim •• nb.alde uit ziju be trekkin!; out·aloge n i. en dot oog weI omd.t de go.mokkclde opuim ... n een zeol' vermogend en invloedrijk
i!lUl.okkelaa.r to e b ehoorJe~ e~ de man~rie t.ioh dUB .an

geprhiligeerd goed vergrepen had.
VoottB leest men in dio oorrespondentie, dat msn
uit het anhlas van die'n lluntrie taboe moet op~ake-D,
dat bet b~wer;,m, alB zoo in de resideutio Japara de
emokkelhlndel in opnim ouder fry booge protee~ie
sha.n, veel wallrllchijnlijkheid "oor ~icb bee ft.
'Door delia laHterlijka inlinuitie wordt gehael onfe,r diend een bl.am geworpen op het geweetelijke Beslunr
van de reBid.nlie .Japsr. en op het pl.,toalijll Bostuur
yon Koedoel.
Men' kent mu genoeg 001 Ie wetan, dat, w•• r het
Beattiur .ioh werk"lijk Ian la.kbare hand.lingen .ebu!·
u g
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of ¥ .ergoolijken. W,.r ik handetingen vliil 'b ••Inronde ambtenareo openlij,k gisl'te,d.ed ik dat nood • .
Mao lal weI Diet weenev, dat lk er bebagan in yond
de gebrekeJ 00 fo uten van anderen openb... te ml keD, - ook dllArYoor kent men mu gon06g. Bet is
,eel ••ngeoamer yo,,' bet gemea.], to knooeo prgun
dan tv l.keo.
W .ar, ~l don niet opzettelijk, door lengenaohtis.
b.. iobten .en bl.am op nrubtenaren of .a nder.n wordt
geworpeD, wit ik galtne de verdediglog· fAii den zij~(J.
li',go bel •• terde 01' mij no'".n. ED zoo hn ik U dim
Tlil ri l:5i'lCLI..lGdTID VdrZ.1.keral1, dat de bedoelda manlrie
Iliet ontelag~n i8~ er zolfd geeD. oogenblik aan gedacbt
is

d(.ll

moo te ontslaan.

Voorts moet ik u .eggen, dat nw corr .. poudeut 51
....or .lecht op d. hoogle ie, Ik bevonu mij jui.t te
Kosdoe. toen Je 240 ka,li •• opium aaDg.ha.l~ wor·
ddrlj de wc.ntrio die ~e aaohaling deed il niet mantriett.l,oe, maar ruautrit: .. kqfjie, docll OD.fer8Qhillig teooe of
, ),-,:1Jie, d. maillri. die de 240k.hi •• ol'ium aangob...ld
hOl,fe, ia utet ootalagt'n. O£'CUOOIl dtJ oviuw~mo~kel.li8,
v!-! Igeoll uw L>8riobtgflver, onder hooge pr.,~e~Lle

IL&aUi

b,;!et dit looh n!.t, dsl or opium .w .rdt aongebuld.
do weuono,an Tje.doDo (.fde.ling Koeaooe)
iu poreolln op den 17eo de •• r aangeh ...ld 120 kaLtr'
01.iuID, 1110 in 't Moria-go.bergte oph.~ veld begravo.
".0' vermo.delYk .ijo de.e 120 k~tt". 'an del.ltde
btG~ndinr, walnan- i~ Joouari' door den mantrie 24.0
k. tt;' ...... g.h •• ld . -iiD. Ook "erdon in bet begin ',~n
de~e . ~"Dd in LeLzelfde diaLr!ct TjeDdoc:l d~?r. :de
d. ,•• wa.obt 30 katli'. tjaodo. aang.h.... ld. Die : ,,".
don~ I'D die'.d •••aluioobijll.n .iob dal niet, ••1 te
at ren aaD. die' beweerde . booge prote.tie, ".arin d.
. Im ..,kkel.afl. ·~(· h ·;d~~~e.u~ClD .. H~t IO~ Diij ~i~tli ~er..o~..
d.,"eD ~I ....r ,b•• i~lilt •• er IT ......td~ ' ..brijft, 'dat
D~ ' Mk dew.edono ,.nTjeodoDo olll.lageQ i•.
O..lnof me : aobtend',
'

z,)O ~eof'

tt
·.l.DE BAAS,

8am31'3 ug.
PUVBJltT'S. Ben lek"teh.~X. Y.Z. geBft· in
bet HlUlfIOClu Dagbladeen n berillping aaD de ar.iatoe.atie. ,oma.t :ij, :icb. _op !ijde heeft !alen driDI~n dO,_r
de pa,."effu·., D•••. hebben, legt hij. beaiill"nomeD.
niet .Itohl. ,aD de plaatoen welke· aan den ade! en
de voorname f.milien YIUI waleer Iioeiwamen. m.....
bo.endi<n OOBt-Indie voo' Nederland .. rloren dooo
IlIAD.
•
Wij bobb.o a1lijd verwooderd geatollD o,er de ... &obt.tijke be",ekeni., die ..n dat ...oord po, •.,.u ...or.1
Hoho.ht. Hot komi af ..n het latij.Bohe paneni •••
en wil .oggon: er boven op komen. Met b.trakki, K
tot de politiek i. duo Diet and".. deoabaar dan ""oe
• ao par.enu'•• Imm ... op d.o r.ge.riog dnu, ouUen
zij aBO hat roer komeo, die lioh door huon.
b.kwa.mhedeo en ~oergie er I;oY~il op werkeo
Vanwaar, in '8 hemel'., n •• m, dtlnken tach dergeIijk. hMreo ala X. Y. Z. efbmotig to Iyn P Direct
n:t den hemol op do .otto plaatoen dor aardo neder·
gevallen we!lioht P Indi.n Darwin tereobt meenb. da,
wij van .en lager. die.doort af.tamlllen, maken cij
dan weHiont oeD~ uitsondering P Zgn.ij ."der. go·
vormd "a.. wij P Dat i. I~ker d.t er dikwijl. I.Hjke
kereHj$1 onder Bonuihm, die aan een Bte,igen man
uit d. volkskl.BB. een puntje zOllden kunn.n luige~.
K.om'&D 1 h6er6Il~ bakent maar dat gij e,eDgQ~d parve ...
nu·.., cijt ale wij, si pl\t'feQU i1
Toen uw v-oorv.der
door cell of 8uderen forst, er bOfenop" ward gebolpeu,
o1l1dat hij dez:en een werktuig was foor zijne liofd~a
intrigues, wall hij can parvenu. Toen uw bet~ o,ergroot.ader in ~en .d.latand werd ,erh.,.b, cmdab bij h.ndig .on bolt mat wist "to pae to . brengen, was' hij een .:par'Denu. G-ij allen zijt gewone
meDfiohen geweeat ell ar l.ter II boyeD op gekoh1enJ~~ Ziet nu ii_ever toe d.t
gij niet f.it in

rat

J

plaits

vaL

u ar

bOOB

to makeu da' oak. enduren

II".

0:-

meeelal op degelijkor grond.o dan
g.proteseerd. vaGrvaderen - o.p hun beurt .i.b er bo
venop trachten to w.r~

eu ...1

MUZlliK-UITV.lIWBlNG. l.)onderdag den 21 Feb,o •• ;
1878 op Bodjong '. namiddag •.
VDOn DEN LANDjiUD to ~amarang .bondoo hod.1I
De
ter.chG de J .nnen BomQijoeda en Kasmao, eeretgenoetnda was, na reed. vroegel' eenruaal wegane
lDisdJiji to zijn ~eroordeeld gewGest, in den nacht van
4 op 5 Januari in de woning gedrongen 'faD de J8vasnsobe vrouW 'Mbok Bapit6b l na ,ooraf een der
stijleu un de hui.dellr uit den grond te hebben gefuktt en had daarna (li~ die waning versoheidene
•• ken weggenomen, ..olke onmidd.llij' daarop in 'ijn
be.it werden terug govondon. De I.at.tgelll.lde
had op den 28 L 'oember eeoig. god.ren voor .yne
"ouw geleend .." .ijo Ichoonfader rLk Bmp~,.n.
too einde die te gob,niken op een bruitoflfeeot, doch
wa. met de goed.ren naar een Ipeell>nia gogaan inhuia, en had aldaa. &an h.t .p.1 deelstede van
genomen .n de good.ren Voer Iyn verli •• , •• pand.D. landraad ,.roatdeold SOllloijoeda tol ,.a jaren,
dwangarbeid i. d. k. en K.aman tot Iweo jar.n
dwanga.beid b. d. k.

n.a.

DE VLtTORTELIN-GE-N-.-cM:"C".-:d-:-.ll:-.-M-.Bson en de Br.
Hidoman, .yn, valgone een alhier door een dor laden fan het Op.rettegelelBchlip ont,ang.n tolegram
,ao den Hr. Berger Deplac •• to Baudong .chlerhaald,
.n bebbeo ziob de band.n w< ii, doen ..nleggen. wei
ke zij willekellrig hadden verbroken. Met de boot,
..elke heden \'an Balavia .e:"rekt, wordl het drietal
hier '.rw~cht, en in verk'!d daarmede hebben d. overig. lodon ,an het g...I••bl' li.h r.ed. naar Djokdjo beSe;oo,
M'ILITA.RIA.. De 25dezer ,;~i16u 70 man 0& f.lerie onder commando van d.n Lllitenaot un dat ",apen van
de Blo.qoery' .an Salatiga naa" Bat.,ia ,artrekk.n,
'1'e Batavia .a1 d. Rilmeester Stuffk.o h.t comman.
do o,er dit detaohmeot op .ioh nemeo .n h.1 near
VlIIIXOOl' VAN VA8rIGRlIl>lII. Heden morg.n .... rd
op ,endutie ,erko.ht e.n stllkj. grond, gelegeo in de
kampong Depok. b.bouwd met .. nige petau. yoor
de 80m .an /1000. Do verpondingataxatie bedroeg /960
O~k "erd eeL hnio en erf in 't Ohio~esobe kamp
(Pa.ar-baroe), d.: in verpon·ling "a. aangeelago" t.gen .en w.arda va~_{1_200, vorkooht ,our /1820.
nB RBoRTul!I1[ V.l.1!I OHGANG, .itting hondende t.
P4malang (T.gal), beh.odalde den 1400, 15m 16eo
de... de .0IgeDd. oaken:
De ee..l. die tercbt stood WAi een oppuser van den
A.eiotent-R.sid.nt. beaohllldigd ,an pillonen, die in
b.erendie"Bt aan d.n . grooten w.g .... rkten, Ie
oijoen. beho.,e gl'88 te habben laten Inijden .eo snder.n to bebben ..ijge.teld .an hl>t do.n ,an oaohtolijk.
p.trouille togen leveriog ,an br.ndbont. D••" beklaeg,
d. werd "iig.~prokeo.
De tweede bekl&ngde wal .ukero bek.I, Projodita gonaamd. Hij zon tijdena by ie lb?6 pal tot bokel beno.md
".. ge ..ord.n, '.0 ve..cbill.nde ,perBonon pa..don
en k",bouwen onhangen bebbeo. en del., ala v.rgo••
diog. gedorende korteren of l&ngeroo tUd Yrijotelling
,an beerendieJaI bobben gegoven. Voorts 'II'Ilrdhij
b ..ohnldogd door 66 por8oneo landronto to b.bbelld~.n
beWen foor . grond.n, .w.elke oiet .• Iand.enleplicb' ig
.....r.n. Zijno a.huld werd . b.hoorlijk ,en .....ettig be.> e,
Ion •. en· de .Beobt.bllilk ,eroordeeldedeil bekl ••gdelot
5 jaren. dwanga.beid. i.d•...k. en 'een .. seldboeto van
1 26•
De darde .•au..... die Yan ...kel'enTallm,belCbnl.
. digd .. raa Potng . tot bloedlrilllge . bnandetiohting• V01SOIil sijDe bakelltonl., bij bet .oorlo.pis ood_0811·lIIo '"
-l.egd,lo!i"1I iij.erlieliendfn.-w:....r ge~&lIid;bi.u1 ,rOt
1.1 he~bell omgelloohll0lll. bet ~ag 'Jill di<'l!lvjuil,
NalIibali,ilIli.adtaatilieli; ml1l'dk. d~el ,WVIi
bem ..
If....pi ____ lIlll1beIih81l•.. ,.

u:_ .•

~~ttiJls

",dl"_

OJIIkt.o.4edobekIMgde.u-,

dt ,,~uhIpD. ct,r. ~~""4 .. SUD_

aoila.ldo,ertnigeud bllftlell.toodatd. . . .~
metlaaDoe",lDg YIIII. ,erllObflaJ.deolHtaDdiahedoli,km
,efO~rdeelde tot6j ..... dWllDglll'beid .b. d. k.
A18. laaloto. ·bekla&"ade . ,,_heen ·.ter .ta~e..btalttidg
'Mbo'" DakiuaD, dio beeohnldigd .... rdin. heL8·.~
'AD baa. loboonvader ,eruiR to bebbeD gemaDgd,tange,o'gewB...aodeleen n<>g t ...ee Bodoreperee,en
eenigedagon ongeatald lI1I1'en ge..eest De.ebokl ••gde word eehler'tiig..pr"llfin~ wegon. gebrokaan b.... ijl.
OHoL1IBJ..De volgende m.ded.oling weroMn daD
Jooa-btJ,u, ter pla.tlling. aaDgebodon:
H.t beste ,oorbeho.dmiddel tegen d. aholer.ail
sw..el. N ••m eeo Ibe.lepeltj •• eer (go Iwav.lpoeder
(soog.naamdo ••b ...efelmiloh) Itrooi dit op do 1001 fOo
...ollen of aoder. kou.on. in i.d.r. kou e.n balf lepellje,
Bobud d. konlen, om het paeder gelijkmatig t. doen
,srspr.id.n. neemw.t bew.ging ten ai.d. d. "bsorbeering van b.t midd.J door de porienvan de huid t.
b.vorde.en. Volg de g.W008 ... ij.. van I.,en, wee.
echter watig in alle !lakeD, yooral in het, den en drinktlllJ
en 'f'ermgd 'peols.l lure dingen fa gebru,iken.
Oit middel wo~dt aangegeven door O. Hering in .uo
",.rk (Do,tach) .Homoopoti8chor" han.. rt •.
Het i. ook 8&0 t. bevel.n I.gen jicht en rhumali'Dle;
bij Uh,oDiteben aard de.. r .ieill.o dient het gebrnik
•• oigen lijd voortge.et te wordeo.
POLITIS-DOL TB SRAG.I!I. D. Heer B. wijat] in
,u, Vw.terrlanden ~p het ....ne.h.lijke, dat d,.Aasiston!
RoaideDt van Brag.n ...t meer ger.geld politie,ol hondt,
dat totbierto. 'Yn gewoonte ia. O.t die .mbt.oaar
aile. ook d. onb.dllideosto, laken ,oor dd .01 br.ngt.
kenrt de IchrY, ••• eer good, omdat daardaor aan ,,00gere knoeirijon en afzet,terijen oen einde komt, maar
"anllser dit bogin""l foor d. deoaa-man lIiat tob s.had. 0.1 laidon, beboort d. A.I .•Rel. op do ,oor d.
palitie-rol beltemde dAgen oak togenwuordig to oijn,
en .f te daso, wat op die d.gen voor It m~. il~, N u
moot.u de g.tnigou. die "p d.n bepaalden tijd .erBcbijeen, dikwijll ,eroam.n, dat de • Kaodjeng toe·
wan" van hui, i ••
MJ!ll~ Muu. KniisBM.6.N 18~t in eaD brief aan den
Rcd•• teur nn den Ja.abode, gepl •• t.t in het &er.H.,
B, o •• , bet rolgendo:
• Gij .. eet - wmt gij bobt mijn book galez.n , d.t ik oiet. in Indio gekolllen b.n om opt.traden,
maar Om af Ie tre1en. n loek hier nooh ro.m. nooh
••r, nooh e.nig lawo.i; ik wil werken '00. mijn brood
en k.1 m le,en •• n de opb.eng.t van mijn werk,
.Reede ,.lor dat ik n'g e~Q pas io pnbli.k gedun
had. lijt gij mij aange,aUen in uw blad. op een wij,a die z66 glOf on 166 onhaodig ...... d.t ik tor.tond
een vijaod in U Dloe6t zien.
.Later hebt gij wij wijs ... illen makon, d.t gij inte·
g.ndeel tot mijn vrieoden bohoord.t_ ••
• Wearom zookt gij mij dao juiat in myn lo.rling.
Mej. Rlart t. tr.ffan. ter"ijl gij w•• t dat ik tan I.s

geven leyen moet

r

.Oorded .olf of gij mij bet pecht niet. gegefen londt
hebbeD myn »Blik in de Kunetenaarwereld" hier Ie
,cbrij,en
ik het niet r.eda ..o.ger in Europa had
gedaln pit

.1.

hrr,!ND.OH OBDBIlWIJS. Da, Goo,.rnemenla iolandaohe .ebolen aaovankelijk b'perkb tot de hoefdplaat••n der reBid.ntie8 en aldeeling.J, .inden all.ngl ook
her.o ...eg tot d. dietriolen, ,ooral wann.er Bnrop••ache of iolandsche ambten ... n da.rtoe d. impnlsio
weten t. ge,en. Welk eooe belangrijke t.ge<Doetkaming hierin .,-oar de bevolking is gelt>gen, bleek aDa
baden nit een sohrijven van een inla.nder ni t Cheri~on. WBar die coogenaamde d;.trictBlchcleD Dog steeda
...t d. pia vola blijv.n behooren, en dBS d. kind.ren de.
ganaohe .fdeeling, die sail het ouder.. ij8 willen doelnemen. v.rpliohl zijn tot dat eiude .iob n ••• de hoofdpl ••ta te bege,eo. Veleo getrooeten .iob de.en af.tand. Daar .r .obto, voo. de meeston dor ZoodAnigen
geen aprak. liao .ijn vao d.gelij" oaat hnnne wooon!9~h!

te.n1_,! te keereo, bsbhell

hrm,'H~

onderA te voor-

zien in 8en geaohikt logiei, well: laatote echts: niwm.r soo geed kan •• oeo. 01 de jo.gea. lijd.n door
g.b.ok un opliobt en behoorlijke ,erpleging mee. dan ••
door het Boboolgaon profi!eoren knnnon. Hie. koru ten bij
de meerdere kosten, die de ouders voor hen te maken

hobbeo. b.ne ••ne horbsalde ab.enti. vao de oohool. 't .ij
omd.t de ooder. zoogeo •• md kangen (,erl.ngoud) 'Yo.
't lij omdat de jonge"a o.nlll ..1tbni. io hnnne de ••
niet weder .00 gemakkelyk naar d. Negri. to.ob -

::.=.bJ::'~n!r ~~:; b!~e:~~r-

,,_1

1...

.v

lej

'an

Maar rdl.uga bogo" ook het liohaam zijna ,echt.n
ta doen gelden. Ee.. .okee leoci... - partijtje, no
• de pauze, waarlAn 8chlijv-er dalO8a niet, geheel vreemd
w's, ,erloonde 'f.3ei gelijkenii' met eenige apanpaarden foor eell Z~-1rell vrMchtwagen J die
van vermoeienia niet ferder kUQI:.en en ordtJJooa door
elkan';.. loopec. Tool> hieldoo de laatot. .ttijdo .. tot
ongovo.r half vier hrdnekkig staod. It.di.n de franUtU

se;be apreok.wijze vuOt otJn vermoeid mensch: .lel jam-

bes-ills rtlntrent dlllJ8 10 corp.," letterlijke waarbeid

aao8:enaW6 feeat.

On. compliwont aan den boer van Rode ,oer den
ijvor en da godieostigh.id die hij by d.rgelijko go- .
I.g.ob.den .an den dag pleeEt te I.ggell.

Haagsche Brieven.

g•• n.

Wij hopen dat de inlandoohe Bcbooloommiaoi. tor
plaatee in al dose om.tondighedBo .eol .poodig eaoleidiog Gal viDden tot- een vaofatel, om

j

zoo niet 8Wl~

.tond. in 10110. dan loob iu do mo.oto diatrict.n de.
afdeeling Oheriboo. waarnit tbanl kioderen ll&II1"do
hoofdpleata tor Bcoool gaan,. eeDe afoonder'ijke 80hool
op to richto". Onoe beriohtgo ••r b" ....ort cJ.o", do v.rwelenlijldng.ao znlk eeo. voorstel ree.de op het QOg.nblik mio~len81&0 .choHeran oOD ten go.de kom.n. Bn m,oht'n .r ...o .dit . gotal.· ,oorbet tagen·
woordigo. ook. al ".nigeDontbreken, ~oo bedenkemeu.
dat de opriohting van diatriolaobolen 1<10....1 d•• r ",I.
• Iderl yele aoderen. saIIlOPOD. om 0011. '8" h.t onderwiilgebrniktemakeD~ o.molijkde ooodeoigen. di.
slob tbananog IIiteu' weerh.nden dOD. dell groulen
afitand IUlohen huooe ... oningen de ."hl'ol II"I.gen.
UIT8o. .~uu.. Vo1g~oapam""lier.t.'egrammeD,
bier oitBnll"land ootfIlDgen, &t'8lt3h~ fJdaar behl
daarhet algemilen 118v08I8n,. dab ~eoorloll oDvermijdel\lk ......
~ IiBar 1!'jj ''''lt8li1tlD.. ude ,,,,iB.ateW' \'011 Bunllebt
"lID bier o''''geplaatdDIIIII' SaiIlllraDg. (&er.>CV.)

- Uft BA1IJ,Uu..lttll'ab,uarl.Dedoomer [ruRadar
BtdIdI*-lUn,d\&-~1a6lll allllkontliging alble. ID dn"

IIIlUd ~L....rd lID dAb tbllllt. Sblgapore bedaft, ..!IAl ..1N1s-. phllel: 11ft. "a""ldug ,d_ reil
a.••••• UuduQ.
(A.. D.)

11» .&b~.P.;f)"""'otIdtflilb""~11I

~;::~~!.I~:·!1~=&'.!e'::lr'':

lovbt deDCI'lDIaolen.>anBoeIeeombameded.elingll'
ri.tr..otoment 1. . .n130oo ()UlljjOP._.d.~
d~.n,~t .. hij dee 6deli· de..,. du, te.· reedewas ·010
tratonr.lractomont .b"tiraagll. dulleDd . ,. . tpo ... dOWmd
Diet ,
Vloteall .. In. te.neme.l , .~ ~boord ,alIo•.w.1 ...guldon meer; Te,ee! ill betle,eD""lnietl,
- . EUSlo!ei';;il . iilldd.g a hat=tocilUohip H8rtcg.. .voDr ki ~.!:U, -&owle d1'llk .weik geyoMe.,"ll !ro,d.,.
&rr..ra, ..~ .•8n ai"ea8Jl,an. I:Uimdri.....kllll, 'un
neplaatll, . diemr; vao ·V~; Jbn81'lan.heb depar- i
Mandharb,.r tor reede ter.uggokomen~Van mo.ers.
tamenl ,an. Finanoi"n openliet, werd gegeven&a1l doD
pranwen, ...~,or. meo hie. be.f~ geapro/r;en, waH
lOan .an. den Mini.totran Koloniiln, m~. J. Ph. vaD Boa..
hoogen,,?dn.eta w....genom.~..
..
..'
no.ge.adV.OAatto Batavia en than••d,oeaat,maar
-:.~g ~ermeenen '.II1l E•• ~d IDge.hc~te GIJde. dat b;er. .nQg "OOdO.r p. raktijk,..iD d.".D Haa.g.• Ook .Dietl... onge-.
d. tlJ~lllg \8 ontvangen l ~~. de ,.rd.eoBlen VBQ dUlIlul<kig",lnlt go ••~gen. Maa. meo "0 den MiDi..
oomml.s A. J.G. Urogm;. , dieg.raimeo tud in J.
tor. nietkwalijk nemen, dal
een enkele' III&IIl voor
noord I~ sake ~nto Br}nto J_'·jijft m~drgGwerkt 6Q 1l1eD g"
een nie(jd zorgeu, ,ooral -Diet wanneer die '.,rieud
g~ ...rlykd ••ndmg al. par! '.Dentair m
ero en goedo"
.tn bruikbaar. man Uo.
nl~l.g- h~_.ft ,olbrlcht, d,:"r h.t gouvernowent b.loo:.d
. De hoer Fiinj., vao wi.n ik oooer.n .•prak,wu .
l5Oud.~ 'IJll m~'.'ne gr·."fi ••tl. van /2000.-. HoaI.ve". HdvAo den HoagBob.c. geme.nt.rud,'en,zoo.
w.el "'Ud••• ~UdlDg. mGt g.noegen v.rnem.~, omd ,\
al8 dat h.et .Iechnuc/i," lid •. Hij.· b~dankt•. ,oorlijo
llit de band.hDg ~111i het gou~.r"em •• t 100 blyken, d.
lidma"tsoh.p toen hij aao .'1 hoofd Yallde. aldeelin
het oog ge ..Uon .e 01' u u,tll: unl.~ndQ dien.ten :on
Water.tut £wam, en. no moet er ...nander. teoh~
geLoemden amblenear, luo acbt.n.,y tooh de bel.odog
,ieu8 in '!ino pl...t. gekozen word.o· in doD Rud.
ij Jater dUidelijk blijke, d.t
.an ••~ Bober gehalte,
Dit ~ i. te m.o; "oodig, omdat .r onder onle 37 rudJ.
j
erkennmg. duor de rege ,ng
,an de. m... tes von
ledeo anders demand.on zgn, io ataat om· den gedttn commies Bragman, In lakeD met den Inlander '00 .. 1,
meenlie4robitect ,_m~t keo.Q.il, vau_ ,cals,en; ,-in,' ,ktolD;' '&8
hem o.no goede aobred. ,oor .... arla brongen o~ zijn
houden. De.o g.me.nte-architect loob bondt alrOllg
JIst asu .igen denkbeald.n •• n dit ko.t der.Gemeen.
amblonaaroloopbaan en bem. dua vao .meer. bhJvenle
.."..de lullen worden.
(Mac. H. B)
to nogal feel geld: Zoo heert d~ ·.r.;illtoot om . eene
UIT PAD""G, 12 ~t milil"ircomm.odo
no 00.. .liI.t.ande graohtan· een kade &angelegd,
ler W •• lkuot veo Snmatra ie gi.toreu door deo korost.oda op ba ••ltet.en. al.of ze d. braodingeener
lonel Anffmortb met d. gebrBikelijt.. ,ormen van d.n- woelig. . . . te trotae.ren zon. hebbeD; """ I... hij 4. '
.... rn. kommandaot luil~-kolon.1 Bngel overg.nomen.
fondementen,an brnggeboofden,a1e er .••n brng,er.
All. hier aao ... ezige ohof. vao wapens. dienet.n 00
ldeuwd moet word.n,'qiot me.r rastao op·. de ,and.
korpeen wareo daarbij teg.nwoordig.
plaat. die io de.e .tre.k .ond.r de· yeenlaag ge,ooden
- In 'I lande . koffiepakhui ••n .Ibi.rwal tot en
wordt. maar doet hij jui.1 die zaodplaat .doorgra,en,
met gi.t ... n voa. d •• erete .eiling 'an dit jaa. onthet gat met betoo .ol.torton en met een· etoomheinngen:
to... tel palen ioheiell. De. Haagecbe ...oneIll8l'll ....i!Ion op. die Dlonier geen ...erk mear aannelD8ll; ~ sann..
Uti d. Bo 'en land. koffie lote eoort 11809 pk, 67 pd.
Aierbaogi.
291> • - •
me .. va" bnil.n do· .Iad. clio et .• iobtoe~ le.ndeD,
• . P.inan
980 • 88 •
m•• too er geld op toegeveo, eo d. B.l<lhbrng. wrIar• Ankol.
1686 • - •
un sedert niaanden goworkt wordt, komt· int_hen
• MlIDdbtlling
!lSi. 60 •
maar niet af'.
.
Er dient dn., .00.1. ge ..gd i.,· een . d".lc:liIldige. in
T. "11100 laLe 800rt
n 15766. 05.
d.n
Baad
te
kamen,
eo
vaa
lib.ralo
oijd.woroit
daa..
Komt bij 2d. aoort
921 " 88 •
toe Bangewo.en de bee.J, P. doBordea,die rroeger
Gobeel. 'oorr.ad
,,16687 • 93 •
in Ind,o aao de ~poorw.g.n gewerkt .heeften
(Sum. Ot.)
than. nog be.igis aao een spoorlijlll~n Leiden
en Woorden. H.t laat .ioh lan.i.n da' dozo.ClIldi.
The dansant.
datuur Blag.n 181.
En OilIer Oommi ••so 'an Sta.t· heefl!,"!'ar ·aan- ,
Wii welen onlaegs up de "euachelijke eigeua..digleiding van h.t wei ...t o•• rdroven boomeD-Qmhuken
hoid am r.mpen fan ailerloi .oorh tot aanleiding te
in
008 Haagscbe Bosch, .ena.rdiggedi.bt iud.n· .
newen om, 100a18 de boezen leggen, ,met- de beenen
tra. t van H.ino·s Alta Troll, g~breveo.Een krui.
van den vloer te gun". Ret feest '&11 giateren in
enpa
.., Oora:<.n Roeh, laat hij inhet.Boleh ...onen
de Sooieteit .tfmicUia~ ter eure "au ,'8 Koninga ver01' e.n hoogen boo 111. die het alaobtoffe~ wOi'd'.an de
jaardag bewee. eabte, dat ook eeo hengalijk.gebenrtenie
omhakwoed.
den bOlobbeb....der{deo heer.l1oor).
in del~n "ood.ren kan,doeo. Teg.1I veler ••rl'/Beh.ling
Ooru: soeen eo lijn kraaienli.1 .erhnlat ·in· het liloch w•• h.t tbe-d.naaot (oamelyk bet dacs-.I.ment,
.hum van den .Ioopenden bosobbebeerdet.
..aot ••n de tb6 m.rkle Dlen niet .ut) ... r geiiaiVlug eo vloeieod .'olleo. de Vers.D.eD .ij loadell
lllMJrd. De- am.bitie W48 100 groJt, dav ~'ele 'p.re.o.,. nB
d.n n8am van bnn mak.r .. ker ge.n. ·one~ armdoen.
eerlt den dans in de zanl te hebben mtegemaakt, "loh
No.ht.nB hi.td hij .lch onbehod• •n e6oODz6,sem.t .nelboid noa. de voorgalle.ij bfg"'.Di om daar
m•• Dtereadeloden, de heor Mock, ... i.t. 0111 bem voor
wedel" op de mnziek der achutterij rOLd te Iwe'en.
d. toe ••nding vau oyo gedioht t. denken, geenander
Meo begoo allengB in een BOQrt .an perpetuum-mobilemiddel .ao t •. grijpoo, dau oiju toevluubt 10ne~eD tob
roes te komeu:
.eoe ftd,.,t.ntie in bot ,d.gblad~ Me.iterWiUem
Tournons et, ,a180nl
Winlgso.. die in de T .... ed. Kamer ala nrdediger
V _laDUB et tOllrliOnl!ll,
vao het Bosob oplrad, .... beter np de hciogto: by
(JowWC;ll dt!1 toupie8,
.oul, wa.rs.bijnlijk door tuaaoh.nkom.t VAD deli nit.
GUDlwa doe to-ntoU8 J
g.'.'
van het ePOI, 080 bri.f van da.. kbetaigiDg aaD
100
giog b.t .teeds do.,," tol diep io deu naobt.

Den Haag, 10 Januari 1878,
De Jaoden homel. die s.dert d.n 2den d••• r ODS
land bed.kt. en geeo .Iran! van Ion of .ter doorli.t,
is eindelijk geecheurd, en wij zion waer Hc~t 611 kleur.
O.k i. de wiod nu os..· 't ooel.n gedraaid on .Ia.t
ons. mogelijk fUret.to w.cbton.
V.'n onle' nieuwe Minister. ,erneemt, men, Bog Diet
veel: zij liLten· to praoti.,e•• n. D. b••r. de Roo ... dt
dokapitoin. en Illitoollota, .di. aao oyn·. depart.m.nt
geplaatat w..eo ...og. Ookheeft bij den ge~eralen staf
georg.niaeerd. Et .nllen nu oijn: e~.n. gOlleraal-maj"o•
t,venl oher.ao den stof, een liolon.l, •• ",n Jnitenali~
kolo~.1a 8nmajoo.. en. dertieu ke~it.in •.• De beer
Tall org.nis••rdo oyn nieQ"'~ d.partem6nt ...n Wator.,.
.t...t, Saodel on Nij.erheiJ. Aan 'tboorJ. ~an den Wat" ...
lta..t. en d.SjIOOrw"l!eute!dehij een gow ••• n ingenleor;
. !&atatelf.Jk ptesld.nt.van den Iioadyan Toeziaht op de
.poor....gdien.ten. den beer .Fijnje• . M ... iemand te
rlnden OlD .an't hoofdto ata.n... de afd.eliug
Handel en Nijmbeid,wu . moailDker. Handel 811
So¥ep'lIut too~ plegen bij geen .enk.liluBtlf depar..
tementen·.b.bandold te worden.• G8Inlr"il!h.d~1leer'

Tr.lr."o~ ~de.nte,eD.Jn.appit",enden;eDuar
onder. b.boorde baron tanyeraohoer•.die .ed.,t lanr
biFIDanol3a .1.~.reDdarll. ~ .~. hoofild!l~ .tlid.ee.i
lIDs BerediellStl\D.
DoH ~d tilIlll•..&dIlUn(au,t8lW ..... ~. Ifdeoli&$ BanaeI (Ill .. 1iijvarhcid. Will..

'!oDd.

"-'11""_,100 tilt tie Olleftcflhfll&tlttlseD~.

den

Bchrijfar, met' en beI:3,eDfI'~ een net' gebOnden

7'

exempl .... ,erguld op Bne. 'an .gLe.•; 1'IIrlementoire .
redevoering. n .

Onla.gB brok hier rn .. keren' naoht •brand ·lIit op
een bovenbuis io d. Prins.nlr..t. Deb.WOoDster be- .
boord. tot d. d,m; mond•. Toeo zu'b&arkiadop8lreat
had g_br.obt, lOa' .ij we.r naar bo,en gegaan 0'!l nng
d.·ook deed haar bed.olmd
wat to redden;
neoffallen. G"lukkig miBle mon haa~,· ..oht••ood baar .
buiton kenDi. en I'ok haa. m.t mo.itadoo. een eluk-

tr""

oIo l smGO re8delanghtiOt'Il' toelt"'oegd:.nlet langer be
blV''''' ill eenJ...kgenootoobop, mot lVell" .iohting ell
leer. m.n ~iobniet:,ereenigt." Demoeilijkste 'l,i1B8IItie ie
0011: hie•. wed". de geldq ......tie. Z",I. ",en.weohrorden
de geealelijken ,ooreen gedeelt;e ,ioo•.den Stao' beeo1digd. 01' de laato'e begroot,i g (die 000' 1979)i;
,oor trlIOtemeoten van He..o.md •. predihnteo elf en
oeo balve ton uilget.~kken. Dit b8df~g wordl verd•• ld onder 1522 p••diko.ten: 85 er von kriigen nag
seen honderd golden .Ik,· 33 d.arentegen tu •• oheo d.
f 2lloo on I 2280, De .vrije geme.nle" nu .. I .,,10.
hur. ,o.rgange. moeteo be •• ldig.n, Bigevlijk io dit

in den Holledtehellattil 01.09. 17do __• metH1/1Ill1ldaohe meteelabeeo8n en dlK!r.Blagll<lbemetllela_.
onde. de: J...iding .van . oOlell ,Irobiteut YIIII deD .Brink
(uietde gemeente'arohiteot) worden opgetlrok/ten, In
den Nederland.eben tnblslllbovend'tn;l88D booten ge·
b"u ..., ook onlworp\in door .den beor. 'an den B.ink,
.oorde inleDdingfin ••n.den laodbouw verrij .. n. AI·
l~s voorspelt dat d ••e W.reldtentoo'ltelliDg praobtig
w,'zeo en OOM landje er geeo kwaed fieuur maken .al.
Wij uogen ODa dezer dagen wei ..co of, waar do
Kooing en w.ar de Prino ..n Ora.j•• iob be.iDdeD:
h••1 juist ...elen ... ij h.t niet.

~~e~'1Ilo.~d tit.. ·~1Ike "..o1tlng opuegell'

0

I.r,

,all

politiek&o .ard,

DaIDOne eeD

Oen(raal (Jomit6 vaar

de fOrkiezlngen van leden d.r Twe.de Kamer onder·
teellend door deo. beer dr. A. Kuyper .Ie vooroilter,
wordt ges.gd: • geen st.. tskerk; geen iomenging 'an
don 8taat in d. inwendige aallgelegenbeden der kork·
genootJwbapp_n; bevord~ring _an d. I.heiding lus.eh m
Staat en Kerk door oph"ffing v-'> d. verplicjlling, Ilit
Irt 168 derGrondw.t ,oor de .,erheid voortfloeiende
DB lIitbetaling &an de reonthebbendeo ,an het rechtenl
fersobo.idigde."
A.t. 168 hand.lt over de traetementen, peneiaenen
40 andere inkomoten, genoten door d. godsdieoBtige
geaiudbeden of hore. leerA&l'8, eovindt zijn oorsprong
in de kerkelijke goederen, die nil de omw.nteling van
1797 door de .. St:.al .ijn b~noderd, of, gelijk bel in
de .tafl.teregeling van 179,9 beetto, ,Q'atioLllal" werdell

verkt.. rd. De anti-refoluliunairtl'n nu weu8chan, dab
de IlBat ..an da k.rkgenootseitappen lerugge,en .al,
aan dezen tOdkomlt, tell eiuda sij dan zaban Yoor
buuue leer88rB louden lor!sn. Ik wi1 wij niet verdi_pen in de ..a.g, of de ,a.. ulling .an dit Yerlangen mogelijt ia: ik ,..ij. er aileen op, hoe ook
in deze q tlaeli:ltie de baida uitsnteb, moderneD en
ortbodoxon, elkand.r raken.
In bet programma, ....arran ik g....aagde. le••tmen
owtre.t de koloniole . Itaatkunde bet volg.nd,,: • de
baatla.btige neiging ve..ail8tln door een .• la.tkunde
,an Icdelijke verplichling. niot ophefftng ,a.ll all. bo.
l"mm.ring ,oar de vrije pradikiag ,an het E,a"gelie,
het v.r1e.nea van .aDfankelijken .teun .on hoi bij."nder initiatieC ••n bot Enrop.eleh beltandde.1 bij
het lager onderwije. on niot.,erloochening van het
obristelijk karaktar teg_nover bet Mohammedani.m ....
De.e 'II8nvankelijke" ond.rllooning '8n Btaat."ege
,an 't lag.r onderwijo io Indiii houdt verband m.t
d.....t.lling: ,de St.at I.te bet begin.al varen om
.ieh geroepen 10 ge,oelen .elf onderwijo lie gev.n en
voorkomo.. dat 4e o.erheid,"cbol.n tot propagonda
YDor of tegen den goded: joot miBbruikl wor!len, maar·
gu"ne aan allen gelijka "ebten."

".t

M:)o lieb het, d6 Bnti-reVlIlu.tiooliren zuu nltrs

a

radieul op <iit punt: be_ordering van ond.rwij. en
godadien.' moet van !Ie pa.tieulioren, niet VDO den
etaat, nitgaan. Intu.leh.n .ijn .ij toeh nog praclie.h
ge.oeor am too8ohen Iwoo hatlkj •• bij do qn.e.tie fan
het onderwij.-g.,.n door de o,erheid, te ,oeg.n: "OOr
&oo,er onlot.nloni. van _eerkracht bij !Ie burge.ij
biertoe ni.t noodzaakt." Het ideaal 'Hegt duo 001:
"foor dd aoti-rafolution.iren nog in dtJ lucht.
Hu~

To!}rhwpig

fefslag is uitgekomon o-,er bet

wel;aontwerp tot goedkaluing .an .rtik.len dor
ovoreeokometen met de NederlandBch Indi.ohe epoor.
wegm.otoohappij omlre.t dell .auleg ,an opoorweg.n op Java. Dio aanleg "elf w.rd door de
ov.rg.oote me.rderheid in rIe afde.Ungen de.
Tweede Kamer ala 1I00dlak.lijk ,)rkend; het kwam
er maar op &an,. 01' welke wijo de behoof... moeat b.·
nedigll ...orden. en de meerderheid aohtte bij deze
o,ereenkowston 's lande belaug niet ,aldoende .bebartigd en gewaarbo.gd.
III .on otuk, door het Kamerli.d mr. vall Houten
in het tijdsobrift TT'llfJen de. Tijd. g_breven, komt
o .•. de nae~ Yoor~ of nieb b~i de behandelirlg' fan de
J.naiJclle begrooting I'sed. rtOU gebleken Sijll; hoe de
grooter. k..eht op d. baDken der Verlegenwoordiging,

de ....ak ••• e aobter d. Mini.teratafol g' .eten i•. ABn
dit g.br.k IUU, 100 het boetaat, door gedeeltelijko
wij.iging 'OP. 't Kabin.t kunn.n worden Ie gemoat
gekomen. Maar, zegt d" heer 'an Hontenverder, al
de Miniete.. beddeo n;', de Kame' moeteo geko.en
worden en sicb Btfb aene herkiezing ID()eten onu.erwerpeo.
Hiertegen ,art op te merken: fooreerot dat dan oak
ieder KamerJid, aan wien een portefouUle aaDgeboden
werd, die zou mooten &annemon, ell ten tweede' dat
delUo..... goed_onden om den tot Mini.ter aangeateld.• a1tooa te berkiez.n. N oob omtrent het een
noob. omtrent het . andere hooft men hi.r te IIILd;
tot du,er.e.erbeid. en menige Kabinebformati. ZOIl
daarop lohipbreuk kUDDan lijd.n. H.t gNOte bel,. ••r
dat de Minietefl, die ophouden leden der Kamer te
liJn,~. Ijietmeer geaobt worden tot de partij te beboo·
ren .en bare bjjeenkomelen niet meer bijwoneD. io
thou ergesoeden:, De liberal. p...tlj looh he.rG bealo.
lien de M.i.niotere, op gelijken voet .1. de Kam.rle• • ale .!oden . der party be, be~ohol1w.n. Minuterie
•. partY .taali dM. niet,gelijk vroeger, legeno.er, IDIUIf
1JIUl'I' elbnd...... en de ale mini.lier opgetreden loider
._parbijwordt.Diet ,enango, maar bliiftales.o.
~.$ indoed,' bebouden.
BeHwaad,1Iat 8OI1'migeo hieruU. r ..eo, BIaof ,nn
p~eD ~D controleereo. louden ·~efeeoigd war~I" he~ gOIlo1'8l'D¢D18nteel . Ini~tiof .",n .yerloren gaan
··,.de IlifAdeJ:beden Ili. meSl in be breogenzondell
.!W kwllOdlwtik ni~t iPieu. "Eendraoht
IIuiakt 1M"ld" .-.WtegeIlOY81', eD wjj bebbeD .....,.
.,~8'plldea.~dlllil\d..lIge go1'olgen'_

iaol!btn ."..

• nlln~lIJIa~.-sm!lk .IlIA .. OflllD.IIatamming tU.
....-. de tilllmdeD.. A.I1em. door 1'lIDrafgaaDde..aleg

.

~-. ·.l42l.-de~~ milIht&w

i~~~Ji:'::

aant.

gemcten.

Door i!e reederij van de Friesl-alul wJrden efL.I.iHge pogin5en aange.and. om geld to feu.mEllen "oor
de weduwen en we •• en, die hulpelooB .cht.cbleveu.
Bij bun pe.Boonlijk bezoek aa" de ,oornaomate kanto
ren hier t.r .tede, h.bb.n de reeder. tot heden een
som van omolreek. 14,000 gulden bijeengeb.aoht.
_ Aan het op de werf fan de heeren Menrling en Hnyg.n. Ie Amsterdam op .tap.1 slaande ochip. foor e,n
eersten loch,uit N.derland "aar de IJ...e b•• ,emd, wordt
met Bpoed gowerkt - lot's nacbts wer.Jlt men door
_ tBtl alnde in Mei den ,erkenning.tocht in d. aro·
tiscba geweoten arm he "angen.
_ Z. M. de Koning heeft bepaald, dat .Ue offici..
ren van bet leger, die liich voor de eerste moat oen
of meer dieDstpaarden moeten aans-chatrlJD of zieh,
door veranderde dienstbeetemming van _een Lweede
dienlltpa8rd moeten Yoorzien, - .18 bi.jlage -'op hun t.raktement voor eeD8 Iullen genieten eene 80m van 1800
fOor elk dienltpoard, dal.ij ,erplioht zijn aan te koopen.
_ Wij Yarneman} dat de oommie8aris des KODinga
in d. provill~.ie Overijael, d. heer mr P. C. baton
Nahuis, voornemelJlJ is tegi"ll den .aDlLtaanden zomar
.yoe beLrekkiog neder te leggen.
G,on. at. ,erhaalt 'an de nieuwjaorareceptie
ten- Bore, da~ het da.B" nogal .saal" waet zijn t06gaOD. Men , ...ekert, cal Z. M. aederl eenigen tijd
.t,il en in ISel£ gekeerd is, betgeen wel eenigszine 'Wordt
be ... tigd door 't feit, dat gij gerdseJd op Welge/ellcn
in .enu"mbeid .ijn dog.n doorb,eDgt, waar \ociJ D.et.
aaolokkelijk. in dit .eizoen io te .inden. Ook bij de
recepti. was d. Koning bijzond.r ati! en bti afw.zigheid un al de Prioaen, behahe Prins Aleund.r. had
de receptie zonder eenige "ortttelijke nouwenfiguur
iets ee.1onigo, helwelk bij do g.h,.le h'JfhoudiDg
opnieuw bet fnrig yerlanpen heeft doen ontstaan naar
eeD huwelijk van den Prius fan Or8f1je, "sarvaa
intu.. oben wed.r ni.to achijnt te komen.
_ Ret rapport ,an den 'flOmmi8I1aris-gellsraal der
Parijaohe tenloon.telling in 1878, den .e.-tor-hoafd·
iDgellieor Krantz, •• gt o.•. von de Nederlands.he
afdeeling.
,De voorb.roiding der Nededands.he .fde.ling i.
een weinig ten acbterar; maar de COllunifUtarie-gedeleseerd. t. Parij. oeL allo zeilen bij am den .. rloreo
tijd te berwioDen. D. plannen, die on. oijn voorg.legd, doen ons geloo,en, dot h.t Hollandsche front
ev.n b.langrijk ••1 zyn en even dog.lijk b.handeld
oal worden 01. bet nelgi.che. De hookiaepel, lIan het
einde der N.derland.ehe lfdeeling, oal WOlden gewijd
aan de af.ond.rlijk. t.utoonstelling ,an d. ,oortbreng·
• eleD uit den Indieohen arohip.I." N og kan hier
worden bijge,oegd, dat in het g.~e.1 reeds door
30,000 p.'SOlen plaats i. aangevraagd foor de tentoonstelling 'hunner ,oorworpen.
_ 10 d. kleine zall ..n het Elhnologiach Mu ••nm fin .drti. te Aw.terdam ,ereenigden .ieb den 6en de
gO! oo.digd'·o tot de plachtig .. berda"king un den 1000n
••rjaardag 'an LinDoeus' overlijdon. Teg.owoordig WA'
reD "de me8ate celebriteiwo, -zoowel op het g~bled. van
tb.oretioohe bot.oie ala f.n prdcli.ohe kweekerij. De
heer Viruly Verbrugge opend. de f"ee~'ieri.g met
aene rede, waartoe hij ziab. nieb als botanicuB. lelfs
niet ale dil.ttant, aileen 01. preeident der maatscbappij van tuinbouw en plantkundc gero.l'en oord.eke.
Linn.eus uil,oerige le,oobach.1s ,oor prof. Oudemans
overlatende, wilde .preker aileen wijzen op het belang
en de betaekenis van dazen berrinneringsdag ,oor
Nederland. Hij noemde het een bemoedigend voorbe.ld
,an de verearing. die eonte verdienste tell laatate ta
b.urt moet ,alleo, ten d,mooro,ioeb f.eet, woo.bij de
ovel winning van wttenBchap en studio op de voarGor·
deelen van all•• lei .ard gehuldigd wer!l. De arme
student, ,oor wian, toen by_ in de tbeologie geen SDlI8rk
kon vinden, niets dan mOfH ijkheden (;vilrbleven, die
j
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lekan,p von de f.milie Cl,jford met woeit. de bo"waLotron voor .ijn oulwikkeling op.amolde, kon bij .ijn
.ertrek bet p.,fe••oraat 'e L idon ,"or dot ,,,n Up.
vaderland en- zgn Hefde terug~
keeren, en vermocbt tegen het einde van lijn Itlf iJD

B"la

af81.&D~ DBDr zijn

loov.el, dat de oni,.raiteit un Up.,I. aHeen 0.0
:~nd!:~I::db:.\'. den K,ning het behoud harer gradon
De. "oDd. werd bet feell in Ed;", Meriti, voorlgezet.
Nadal de heer Viruly Verbrugge de bijee~komet met
• en welkomatgroel geopend had. Irad prof. Ondeman.
op, die een boeiende rede hield over Linnaeue'
lev.n en den indoen door hem op de stndie der natuurweten.ohappell uitg.oefend. Bij af .. isoeling w.rden

~:;:I:·:a:·H:i~::'o:: :::!a~;zew;~r:;:n1:id ~:r!~I!~:
digd, uitgevo.rd. Ten .Iotte riohtte' de he.r Viruly
Verbragga een woord van dank aan den burgemeeate.,
den heer Don Tex, I'rof. Oudomau•• de heer.n De. Dull
en Heinze, en alln allen. die tat opluislering 'an dit
fe •• t het. hnrine handden biigedra<len.
In Natura Artil M~tra .werd eeDe teutoon81elling
b<houden.. waorop' 10off.1 mog.liik bijeeogebr.cht wae
'&0 het :n Nederland oanweaige, wat !Ie he.innering
aaD bet leven en de we,_ken van. LillDaeu•. ,erlefenciigen
kan. Bijeen.ernmeJdwordeD niet m;nder dan 272 ,oor·
we'pon .an hletori8che. of wet8ll8chapp.liik w•• rde
Li~naene belrdfeode. ,I, .belllDgriike uitga,en, manu·

~;f,~7~ePp~~::i:;n~ij:'~~~!o:tta;;~~ij:::t~~k:r!;

bier tellUlde.Suoget b.langrijkeatnkkeDzijn voor

~::oW!:n:!:~~;:n;1:1~:ie::~:&teen~~:'hrr-~~:~
,au Leiden,

TeyI••'emobting, Illt Genootoohap Natur.

Arl/o lJlagUtra, de Nedlrl.Butanilohe VereenigiDg . de

::~~':hbetArelti.f"El

Awterdam.eo tal'van

- Bet.pot-l8gt> de' Held....Dn'·.en ··NI8IOfIJBdieper
C9ura'~ ,-,meII_ IIet hlerJIggeDdel'lUlltoren.oahlp .lUmin!l
tlet;· Nftlwlamkro. Diet· leer' foordeelig. Dr aiD ,oheureD
indtn oJltndll1' OIIt1del.lI, die .4!,tot nu. toeenbekeo-
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beneden 01'
worden
do ma.t. t05-t.r"ll . 60-1.69Ii.7o..M.en

[Jlt dit oveuicht blijkt, dat ," vorhooding Ines.beo
de gemeteDen t.li.eL8 g "n.dge, wordt. Hel aantal
g.melenen, die ben.den de m."t ,ijn of ""le een lenglo
h.~bben vau 1,55 tot 1.59 meter, is in ie(l'3r dor fier
tIJd,.kk.'l kl.iner dan in het ,orige; daarentegon
ooowel VaD het wier lengle ;8
1 6 tot 1.69 meter
ale van hen die laDger r;~n dan 1.7 meter is bet
telkene grool.r.
_
Uit eene hierbij gevoegd. ,ergelijking. tossoben de
• voornaalll"te" en .o'ferige gemeenten U blijkt: dat in
de voornaornole het betrekkelyk aantal gemetenen mot
oene le"gte van 1.6 tot 1.69 meter ongov •• r e,.n

.a"

2
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op Vrijdag 22 Februari
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bij

G. A. WERMUTH.

Op Vendulie van Vrijdag
zal worden !Jerkoc!tt:

Een fraaie, Mi jlord
ill

groot WI. en bijfli .111 elders in den laade; drlt da!lr"

at IOBee bok,

benevens Zwart Sandel wood Paard
MET TUIG.
G. A. WBRMU'1'R,

bedoelde gomeeoten BteeJs Heindl ill dan in de

o,erige.
. Ui~ •• oe nadere vergelijking blUkt, d.t de verhooding In Drent •• Noord-Holland, Noord-Brabant Groniog.en en. }'rie.lllnd steede ongunsHget is dar: in do
OfeJ;lge proviooieD, van welke Limburg IIteeds de
gunsl.igate pJaata inteemt.

SOB8MAN 8n 00.

Conlmissie Vendutie

entegeD het aa"1$1 gemetenen boren die maat in de

_ n.

('in lrnp:tAn. V\\fi r,Hn A~""t"'lnd9n MhG'1nt'8.lie!' rlodot"~el'
d6, ell ill dim l:iortils te Amlltsrdaw en op den Har-

. ..' T '
•
P onze okovendutte .
Doade 'dag 21 de .

Uit Nederland.
_

doonfi~waterbeldbadigd

N

~ol~. de wet ,an 19

ZOOaJ.8 bet behoort: dd pal;"iill'iltiertliO zalveu moeten de

koaton _an hun eeredioDot dragen.
Opmerkelijk i. het, !lat ,an anti-re,olutionai.e zijde
dit begins"l mede erkend wordt, In een prog,amtua

'1'

met
.. etlqaoUeB• .
l..stllJd. Mlrdll .verk..ge~ .~oorde ke~ing . BWG 1096.
. 1kiebiDbol1deoJe
.' "
oto.bngeu , _ de nationle mlUllie. welke. mge· '.' . ' 0 0 0 .' .' '. . ..
.
..
Auguatne1861 (Siaat.oladno 72)
Q
." etuks
Oambnce . No•.,94
Ja.rlub gesohiedt.Die /rearing beaton in...de meting . do.~r oeewater . b.eo~a\ligd _"gabrMb! p~ 8ta.,.-.
."'0, a! d6, tar l,",1Pg 'opgekomen iDg~!ahr8VeneD~ en in
',U81e~esn.
hob geuoskoodigonderzoek nn hen, die nyeteUing
349.
. . SOBSMAN en 00.
'1I1'1an880 ... gen• . liekelijke. geoleldbeid of , geb.okon.---~--~--------,---~.n oeo de.or liagen ,er•• beoen ,lb,ermg "an d.
.
• Byd.ogon tot de algomeene .tat,s iek van Nederland"
.
,"ordon de uitkomoten 'an de metillg ib 18'l6gehou.
VaD
~eD ,e~~am.ld en .ergeleken met die, welke in'orige
~.
J~reo .gu ".erkregeo. Oud.rstaande opgafen oijn oan
ruUon wg ,.rkoopen:
dlt verg,.hJk.nd o'Guioht ootleend.
.'

~tenJIIIl'·g!D
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VENDUTIE
op Dinsdag. den 26en dezer,
ten huize ,aD wijlen den WelEdelooG. Heer

ZAALBERG,
te Pendrian.

Van

ReL~er.

LVllfl.", 18 }'ehr. Bij eeL onderhoud tuaschen
den Rus.isahen ambassadeur en lord Derby drukte

de laatate de hoop uit, dnt de Russische troapen
niet tot Gallipoli zouden vooltrukken.
III sen bericht van Prins Gortschakoff wordL ge·
.egd, dat de Russi.che bezelting van Konstantino·
pel nieta dan een maatregel in '\ belang van. den
vrede is.
In het antwoord op een protest tegen de be.et·
ling vau l(onstatinopel door de Ru.sen, verklaarde
lord Derby, dat d. betrekkingen tusschen Rnsland
eo Oostenrijk zeer gespaullen ziju.
liet Britsche ~skader Ie I\onslaminopel is terug·
getrokken.
De Russen hebben een redoute binnen de Iinie
vall Kmstantinopel be.et.
Landen, 19 Febr, 1'e Baden-Baden zal een Enro·
paasche couferentie worden gebonden.
New.Yad:, 18 Febr. De Senaa! heen eell wet aan·
genomen tot het ""nmnken van zilveren dollars,
tot een maximum vall 4 millioen dollar. 's maands.
Hage, 29 Febr. De Heeren '1'rip, van Dijk, Kater, Plea en Sta,erman, zoollleJe de Regent van
Galoe, zijn benoemd tot rjdders van dell Neder·
landscaen Lean IV.
BATA,V LA !ld. heden.
GOBDGEKEURt>: de benooming ,.n Klein tot
con8ulair agent nm Portugal te B.ta,ia.

ONTSLAGEN; eetyo1 uit hunne
oontroleur

10 &1&880

betr<kkiLg de

van KerTei; de opzichter

eerate

kla•• e DOt)ve.

GEPENSIONNEERD: de boofdcommie. Col bier.
BENOBMD: tot referondari. by de .eoretair. l!'rank;
tot boofdcoIllmioe by heL b;nnenl.ndseb b•• luur ,an
B08Dem;
tot translutt"u'J' ill dt)' Maleisohe en Soedu8che t.lAlen

te Sum!lra~g Hegc!iill.urg;
tot al!lpira.nt.controleUl (Ja t.&) Kooy;
tot ondersch JUt to 8awtt.rfl-ug BonB;
tol .,)utNleur Ie .. I •••• (Buitenbeciltiogeu) Avi.;
tot idem 2e klo .. e van Oordt;

tot

88pirant-control~ur

van

D~,el.ar;

tot postcommie. 8a kl •••• C,u";nck van O.pelk;
tot lijdelijk iddm Vogolung .
TWBEJARIG V:S&LOF; "an d.n .eldpred kerRu
taman Voge-t; BaTl d.,n official' 'RO gezondbeid Bl1pert.
ONTSLAGEN: eervol op verroek de militaire apoth.ker vaD Vog.lpoel.
BENOEMD: lot riodora von 'den Nederl8nd.chen
L ..uw, d. hoofdinsp.oteur Pie., de raad.heer Sibe·
niua Ttip, de. re.idenl K,tar, de hoofding.nienr vao
Dijk, de kapitein.tltl\verm.n, raden adijlati Aria Keeoema Diningrat,

re6~n.t

yan

'G.k~~,

..bngesiagen Vendutiijn.
Donde.dag 21 Febru.ri. In bel lok •• 1 '''0 en door
Bouma & 00.; van onnitg.looto .pandgoedoren Ie Kran·
gan door. den ~.ndbouder Ho Yam Loa, en in het
l<.kaal vaD eo door aoeemao en 00.
Vrijdag 22 Februari. 10 het lokaal van eu door
G. A.' Wermuth, en .•an o.. uilgelo.t. pllndgoeder.n lie
Pad" .. araD, door. deu p.odh~ud"r Koh Sio•. Djien.
Zaturdag , 23 .F.br"ori. In. 'a I""do algomeen pakhlliall1bier, ,anU; aoblerbaalde. krllDdj8nga an.ker,

van "ijl.n ZEd. goed oroderboud.n rompled.n
INBOEDBL, beata.nd. u'l;

Bataviasche ell andere Meubell!!, all!!:
E~n compleel. No'enboomhooteo Amenbl.ment (gtij.
lDet zw.rt afge.et) me' daarbij boboorende Faut&nil.

divane Bunken, Indiscrete, C ml1oleB, Knapen so T.:
fela met wit marmeren bladen.
Een DAmen.hrijftaf.I, Mu.iekkaotj., Bhgetek..t
en Toiletspiegel, v.I •• hil.end. Iraai goborduu.de
B~lo~'toelell,. ten go~d lao pend. P.ndul....n gebeel

::::~::ij~~~~~o~~"~,n ;:;e7.(~:.n:u~f:~~:~' :::~~~
reo bladen, een m... ief maboniehout.n Etenstefel met
10••• hl.den, oen Pay.Le, gro)t" Bl'kgola .n prachtige
Gr.Vo.rofl1 (>cbt Brousen en Terraootl4beelden. divel'88
O"'p.tten en Ale"tieve., Krietallen en bronsen Kroon.
!.ampen, B.rlijnoob.ii.e.en on gewone Banglampen,
gzeren .sen en hreepersoona Lrdikanten en Kilider..
b.dden. Pore.loin., GIs .., .Cristol, .0 A..de ...erken.
Ben bijzonder fijn FraDBch porcelain Betasryj".
YOO. 12 pereonen (gebloomd.)
.B.o zoo goed .10 nieuwe IJamachine oompleat•
D •• p.n •••• t.n, GuedaDg en andere Rekk.n, . Kenk.n·
gere.dscbappen, eDZ, eD'.
V 0 r t s:
Een collecti. praehtige Varena, }t".en en BiganiAi
in Japanache en andere pottaD.[;
Ben Clarence Toerwag.n.
Een Mijlord .
B.u H,nd".geo.
BeD spaD doug loame Sydneij Wagellpaarden,
Een
i!l.
id.
Bondyp •• rd.
Een
id.
S.. nd.1 wood
id.
Compleet. Tuigen eu Stalger••dsohap.
Eon Hollandoehe melkgev.nd .. KOE.
Ben Java8n30he
id
id,
mct KaI!.

°

ZonJag te voren van 10 tot 12 des yoo]'·
micldags en van 5 tot 7 uur des llamiddags

te bezichtigen.

N. B. Geene goederen mogen worden bijgebracht.
SOEBMAN an 00.
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1xmp'p.n~
, '···u

1hmrllJt.ie

~- '".

,

1Tl-n'hlli'7.incp
.
~.,,~ ~ ~-~~,.-~

-'; . -~ 'Q-

Op Maandag den 25en dezer,
zllilen 'vJj ,vegeoB "erln.biD" Veod.Ue hou"
dCD teo hul~" , 'au den -WeIEdGeb. Heel'

P. ONNEN,
te GENDINGAN,
van ZEd. goed onderbouden en ni.uw"n INBOEDBL.
beotasDd. lIit:
.EeD atel P"lembang,oh AID,ublemeot, br.tund. oit:
2 Bank.en, 12 Wip.toelen en 12 gewone Stool.n;
Praehtig. 'l'afelo met "'"maren bladen, Pbt,olellm.,
H.ng-, Kroon· en Taf.llawpen. Spiegel., Beelden.
eto., elc, MahQniel~')uten Kleerk,et, 2per8oon8 Ledikouten, Waschtaft.'ll lllet marmereu blad, Prachtig
G1ao-. Porcelein· en Pleelwerken, nienw. Roltiollmatton en Zeilon, KEuken·ea . Di.pena"gereedlchappen.
V

00

r t s:

Fen span hardloopende Wagenpaarden,

Het aiom bekende
Racepaard Mozart,
Bloemen en Varena in potteD •
358

, S O E S M A N en 00.

Nog eenige Exemplaren
Wa.D

de

HOlla
. n.dSC.he. Bazar .1. 1S'S.
de
Gracieuse
Mode illustree
om per . mail te·· vervolgeD.

Advertentiijn

Oponzetoko VeD~Utie·

verkrijg baar bij
285

.' Ganzenspel

vau ·Donderdlfllir den ·.·21. aRe:r,
IIU Ilj n wijH- rll1 OOP. eu:

38 .~·Flowel . .Ale

G. C.T.VAN DOB.P. enOe.

HETNIEUWVERM:AKELIJK

in' .m'euWen . .wNii:.'

~18'1Q~

.' 'QOriIPden~ /'. 1.Iio, bij

G,Q,r.uND9BP.,& .00.

<:"'ere~elde drie~ekelUksche lDaildienst, via Napels 6.1:1der contract D1et de N ederlandsche :H.egeering.

'I'engeyolge eener nieuwe reg-eling met de ·Regeering.'Worden
de vertrekdagen· del' Stoomschepen dezer Maatschapp~i
niet nIeeI' na aankOJllst terreede Batavia Y8stges·teld,
doch zal yoortaan iederen Zftterdag om de drie
;",eken een del' booten van Batayia naar
Nederland yertrekken, en 'Wel op:
23

•

16
6

•
,

27
IS
8

•

29

•

A. G. M. BHUIJNS,
E. W. FABRITIUS,
• R. BERKELBACH T. d SPBENKEL •
• T. AUKES,
J. F. GRAAOT VAN ROGGEN,
, M. C. BRAAT,

~~~~~~-.

'nOEB,S'fEENEN WI'J1 MARMER

nHi 75 Ned. duilll viel'kanf,
(187) ._ _ _ _ _B_._K_A_R_'I'_H_A._U_S_'_I1_C_o._

",.,moron rOil de T.f"lbl.den ill Boorten.
en Conoo!.' Bladen.
Blader;

(188)

VOQr

KnBapj~!iI ver~chi!lelld

model.

Ovole Tafelblad"n.
B. KARTHAUS en Co.

j)e C()1II1,'eete Bijblat:en
op

l. BOUDEWIJNSE EN G. It VAN SOHS1

1
,

INDO-NEDEIiLANDSCilE

WETGIlVINH

z"l waar~ohijnJijk in 4 d ·el.ll ~ompled _.t~nt wAH'vall
!uoveel IDog-elijk
dee! per ja.r Zill worden Ultg~
geven, zoodat III Hi tt1g~u bota1iltg' un /25.- per

hot

ee

Staatsblad

j

ja~

Staatsblad Noman Edilie,
to'1; eu Illet 1876,
by
G. C. '1'.

VAn

DORP en Co.

AN

ElISS~4.. y-

iJ. j

land8c'J-Ind'e.
dig gera.d.• yn·,
&n nluwle\lrigregist.r .zal IlAQ bet ••rk wo,·
den toege.oegd.
De Beeren BOUDlo.WlJNSE
VAN SOEST
b.bben doo, hunn. uit,teke... de uitgove de. INDO·
NED. WETGEYING e.u Is,'gveuuomden plicht der
Indio.he Regeering ,ervuld, en e.n·e ocmpH.tie ge-

e.

on the

Population Question.
l.~

G. C.
360
-------_.
__

r in bet be,,! .. I .ij~, van ceno gebcol bljg"werk.
te 'f'enSmeliL g der NederZnnd8ch-Illd(sclte SlaatlbladBtI,
In geen g·".1 •• 1 lllee' don .j 100 foor het
volle fige werk worden in reke:.ting gebracbt.
FRA.AI, GBaTBMPJ!LDB BA.l!lIUUf worden grati! geleverd ..
men toelrent in bij a Ie /3oekhan<lelar!>D in NederH-et, e;erate de'e.1 is -oompiet t, bet tweeJe zal ·e~poe ..

Fruits of Philosophy

T ... an DORP en Co.

WDORDENBOEKEN.

leverd, w.uaraan slechta de ofi"ieele titel ontbreekt,
om aile andere nitgaven der In'hebe tlta.tsbladen
yoLkomen overtollig te mair:.en.

Badings HoUandsch--Maleisch woordenboek f 4.Eane. Grammaire de lito langue wwaifle
t 16.J Ilnsz1 J fi Vl1allBCh-N ederlandBch W oordenboek
met .r..tijn,,,he kar~kter..
• 10.MoreL Nieuw Laag-m~L-Nerl. woordenboek • 8.Niemu.ull.1Uoemlezing nit maleiMhe geechriften i 7.Karma.rsch en Heeren. Technologisch woorden-

handleiding bet gemilll t:6uor z .H.ld.nlge uitgave te leer
ondervonden (Ii te diep betrenrd, om 'ni~t met warmto oQ_DO oodel'Deming toetejulobea, diu voOr de zelfetandige b~oef8ning yan bet l~dllJQ.b Sta8.terecht van
groote, VOOf e~rle a!g~mevnl} belaug.~eUiDg van onmiabare waGrde is

.

Kr~~~:' .Myth~iogi.ch
ServaaB de Bruijn.

woordenboek
• 10.Historisuh en Geografi8ch

woordenboek, 2 dIn.
•
De Vrleo en te W inke!. Zakwoordenboek der
N ederland.ehe t .... l
•
Jaeger. Diet. de pOdH.~
•
Webster's English dictionary : :" 5vised dan enlarged by Goodriuh
•
I
pronouncing dictionary
•
Call1pagne' •. Seboolwoordenboek der Hoogduit;.
Behe ell .N .derland.ehe talen
,
Kramers. 1'aschen wortorbuch
•
Muller. Nieuw Duitoch-Holl. en HoU.- Duitll.b
woordenboek
•
Su.ean. Duitsch-Hot,. en Holl.-Duitecb woo ....
denboek, 2 dln.

•

2.9.3.4.-

19.50

De

o~detgBt"ekel!de

'P'.".",., I., . ,___

10.8.-

Thieme'szakwoordenboekje Hoogd.-Boll'lIulsoh. 8.Voorhanden bij
]255
G. C. T. van .DOltP en Co.

ZlW~~~A:'~ K~tea~T~~sr;.~!~af:i(f~\
KO~ on Go; ~EE, .G•. O.T.

VAN DORP eo Co;
1I.•1. ,~E.LYONeoSOEfNMi'·,o Co; .... . . , (7th

Nieu'W'e Yzeren.
op Eng.leah onder.tel, .deleulliogeo

~:eo

Importhandel.

•• n paar k.er gebruikt.

DUURPIANO'S

Twee Centrifuges van 32 . duilU,
Dlt't bovenbewegirg; i.

VERKRIJGBAAR:

Een prac4tige jJnge

SUIKBB PANNBN,

DEKaENGS'I',

in verdchilJende dimenBlea
bij
Me. NEII,Len Co.

~I

PRETENTIEN
te Koop

ALLE SOOR'fEN VAN

op de heeren

Ojatti Houlwerken en BnHldhollt,
worden aangenoillen en ten spoedigste geleverd door
den ' A d III i n i s t rat en"
BIERLEE.
Iulichtingeu te bekomen, bij de Age nt en,
D. A. PEREIRA
Sam.rang
~,

701

n

'8

R()()N;,n,nAfl;"R fn

~,,11"'.

B. VAi" SCl'ENUS te Diokja.

te GlnsgQ 'W'.

SUIKER-MACHINERIEN, .

eflt~1illg6l!

v,m aile Hoorten en formen vQ.n IJzer
wurdUD aaligeaomen.
Etinig.to Agenten voor Jaf&:

J.Couuuissiollflilir
F. llIULLER,
belast zich tegen uill:i,jke yoorvv:aa'rd,en n1et aUe OOIDll1iSsies en
.
1269

lUi.......
23.litI

'''1.00

P-ll·",·;",

• 109@
M. MOrTA
J. W. ER~ST Bat.via.
• 140.1iO
17.,YAN MARION ProboliDI(O.
J. BROUWER BangkafProbo)ingo.
.62.~1l
M. C KEIJZRR Po....,k.,t>.
t{).W. J;'. K. tlILLER Op.:ohte. Water:"
.ta.t M'gela"g.
•
60.-.1. R. EI.LERS Dj ,cja
-, . ' 1.11.110
32(l
G. O. T.:VAN DOn onC9.
Somaramg.

Ned. Ind.Stoomv.MaatschapPti.
HET

BTOOMSOHIP

Cbinesche kampferboulenKIIFFERS. ,
. · D . J:~l'U.AUS eo 00.

G...agvoerd~ •• B,OFF~,
den 22.4e ••,. de.• morg~ten8 are,
B.ta,ia, via KU8tpl.aataen;

~,

De •AWlnt...,··

(Me,

366

869

'~Bl'tL8JlCJo.

A

B;l'A!'i&BOLL;

'~~~~:~119 ~~~.~~r~'::a~~~~A·1I111·d·r':R'tK~e1NNA, lir.:e4'e~ !:3~':

~====;;~:::::~=7=;=:==:::=====1

t.weejar.n,·

"'J~.'

....<.

iil;MfM.WfJlf.!!f"~

Baza.r.

f
vandaleoterljva.n.
II i. .l·".l'. .'....tI1\m.,
. . . .'m
. . .•. .•.•. . .10
. . . . . .•. "', 3 .IID.lAIDIIUICOIGRES,
d! ~seorle.D'11 'is thana ($filmlI.OEHLIlK vastgellteld
·
• •edilr'Vet.... . " LB.:Um:1L\t18 'DOO.

KONING

'~rt•• kt

:::'u:l~~~O;~I~~eiH~&~~~.ll~D

BAZAR.

::e:.

n11_T.n.lJI,~_r

84800

n

wce~.8~a~n~:~t!te;/:~~:o~,,:I::: ~~t.".

Co.

HILLA~D B.A.L.I~EN
installeD. ,ali 3 eo A ~tulis.

1121

"

I

Bo'erabai •.

'~xpedileUJ',

een' klein maarpnik partijtje.

•

'P

.d

R. W. DEACON en Co.
1956

Weetwr ;Heereo. SullflOO00,eqUoUincs
mIHSLAARSJE8,

i86·.

P. A. OETJE!'I'S VAN WAVERE.
PANCRAS CLIFFORD No
taria te P8.ttie.
BRAS, ¥foeger t. S.Il\ ..... ng tbane
te Trin~il.
P F. M. A. DE VIS EIJBFRGEN
vroeger It:para..

I

A. & \V. SmTJI & CO.
B

pr~,g~~

&PBSMAN en 00.

Bestellinge-

V~ll Y-40'\lm toel!teJen, Double at Triple
'~n aUs 8001'~e!l1 Bt(}oruketellll,
'Daab~dekkitig,m, ijriereb Bruggen, tipDor- en
TrQmma,terillle~, IJlsrmakera.

BAZAB.
B.KAR'I1HAU~tin

4" Rijnlan,lsche

363

Houtaankap ." ~ toomzagel'ij
GOBNDIH.

or

.Co,

W.DBACO~ .00

Te Koop:

J!iffv' 8, OtiL-trifugefl

B.. KAB·.I'HAUS eo 00.

189

R.

482

IJztiren

Praohtige G T IT P Hammen,
Gebratene Sallsichen,
RrauDschweiger Wurst.
Cervelat Wurst,
Westflllische MetwUlst,
Saucijs de llologne.

B. VAN .STIGl',-Sama••ug.

Gebr. STORCK.

(1974)

Bolt.a.

Bij

verstrekken, tot vvelk doel eenige
Niell.~ve Piano's
zullen vvorden afgezonderd.
299

a.',n.ViS,

echte· AMERIKAANSCHGMIJLORD.

297

Spe,eiailleit

Diarrhee.
vel'6chilhH:.U t ell de w,ijze 'lwrcr aallvullen 7,00 verRtlderlijk aijnde,

en W. SMIT, te Glasgow,

TENTWAGEN, . Vis.

. . Om. vele aanvragen te ge·
noegen, zullen vvjj yoortaan ook

" .. ~.d :,,~

BAZAR.

HOLLOWAY'S rlLJ,~N EN ZALF.~ Ge\iaarlijke
--' De oorzaken de;~er verzwnkkeruic ,giekte ~oo

ootzaak do":er, ziekt~'ill dui3ternia gehuld ,zal:de uitalag
even gun.stig,' zijn., bet?i~j de m88g, de lever of kleinere
ingr.w<ludcu de zetel varl: de zieke it" \V",~t ,zijne, pilleo
md uordeel ingeHnmell~ en ziju_-zplf"gOeci:..op,-de,.zijden
dt'r, f)nderLui'~ ingewreven, beteugeleo,: de,:zweUing,_,der
lJlot;'.dvat';Il eu' rcgel~,' iedere verkeerde . w~rkingJ waaruit
die ook ontBtaat. :B~ide:' middelen -:'~ke~_-ftQ,btstreek8~':tot
hf_msteHitlg _Yau, Let j.uiste eyen,w~cbt ,t~8s~hen ~evoeligheid
eo prikkj,!Jbaarheid 'ziekelijke -'ell -'pz~de-. afseheiding, ,n8..
"
tuurlijke en bui\ensporige
loziug.
Doo.je•. fillen van r 1. f· 8 .em· f 6.. Potj... ZaIf .an
fl. f.Sen f5.
CbeJibon W.CALISTANS en Co; ·Tt.galA;c,J; Van der
VOOR1\?ekalongan W. E. lUNA, ~o.A.RNOLDe"Go.

k

lnformatiee Ie bekomen b i j B. W. DEACON ell 00.
481

WER\IUTH.

rood en wit damborJ, Breed n-114-1S7 Neiler·
landsche duilllen.
Frijs / O.6(), j 0.80, I O.9()
per Ioop<Jnd9 Amsterdamsehe El.
B KARTHAUS en 00.
186

1 J anuari 1878.

216

mketel.

voor.ien van 24 tubes, afmeLiogen .ala .olgl:
Riet Cylinder 26" X 54".
iiltoomketei 21 X 6' 6".
Ver •• ordil'd do·r delHI;

Califol'nische Aspe..ges.

(IVg) Mr. J. DE LOUTER,
Hoof/keraa, Ie Am.ierdam.

367

Holloway'S Medioijnen.
~::e~~a:~~of;C~~{~Qe~~~~~e(1;I~1::=a;7:t :e~::~:~~g~a:~:8 h;;

TT,j·,-· "",.

bij hat ,eb,yveJl .;ller

allen, die ziob. met bema l'erheugen in de opnBme van boL
koloniaal recht ondtlr dtt vakkeo ,an ur.iveraitair
ovderwijll sene opuawtl, die Dlet zulke l.ul~·m!ddeien
d. beote Yrncbleo belooft.

a.-

4.50
4.00

heeft

0

inw~ndig

Weder ontvangen:

U,tgeg"TuD door

H. :M, van Dorp te Haarlem..
D.

8 t.o

Galloway

WERM.UTH.

361

BAZAR.

BEWERKT en IIi.t AANTEEKENINGEN yoorzien

Buffet~ W "Bohtafel

met dubbel ove.tbrengend~ beweging en du.bij beb~O
reude horizolitale met condSD8stie w6rkende Stooni.
machine ,'n 4t1 p.ardenkraeht; en

io ftclI8cheu.

Ohinesche vIoer L.atten,

Nederlandsch-Indie.

BAZAR.

Di mi'll •

te koop aacgeboden:
Een ma~sieve Stoomrietperl!\~molell.

-W-eder ontvangen:
PRACHTIGK BLOEMKOOL OPWATER,

362

Staatsbladen

prija goedkoop.

C.'RR~RA

------_._ - - - - -

DE INDO-NEDIDRLANDSCHE
WETGEVING.

ARl'iQLD,
i '0 Ii ii'l, i ....

o0

Reedsgearriveerd
1029

J.ltl.rling wardt aaugenomen yoor bijna aUe havens van de Middelland.che Zoe, Noord6lijk Europa, benevenB
B.uitjrikn, Wf.vlt"roor direote cognoBSementen worden afgege-yen.
.De Agenten,
\loar V rnl.'ht, en Pailsaee gelie,e men zicb is wendeD tot
J. l)AENDBLBen 00.
])ataVla, S-amarang, Soerabaia_
772

BAZAR.

6.-, verkrij~b.~bij

pe .. pi.olad

PENANG, ATJEB en NAPELB.

C. A.. BAK.KER,

PAnDIE

CAROLINA
f
218

QP30Maad ,a .i..."

lk>Iige kenuia/l&<& .1IIl.....IH\lIeDw ltinuIi'Iie1t.' ,
s,,1I1VII1iIIf.19 Fe1mlari1l878.
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N. M. eu B.
H. eu A.. ,r.
11\ Hopmliu, Z,tllc[-::;cllanyoU(le.
J. De Roude,
n~dictu 8, .A.mst.BEVAJ:'L'N: BflJ'<m, r. M. W·. Van-- Wolfl; D.,
Rott.~ Bebslmll', 0, M.-De Bl'oekert, It.ott.- Beu~

dien, M. A.-Oppenheim, Z'J R,obt.- T!I·I1.~niIlg5, H .
S,-Clnnt Biuuervoet. ~., Alllst.-- Caroll) E.-Sp<.!e,
D., Ouddorp.~ Cool, H. tj\I. H.-Van ,del' ]\rtmll~le,
Z., Wormer\"eer.- Ellens O,illg, H. - Post, D.:
Rott.- Fa-gel] ~T. C.-\Tau uell IIeiligenberg, D.,
Rolt.- Gelder, 1L Y.-Simons, Z.: Amst.- Goot,
A. -Van der-Kluijvel', D) ('ju.al1dmll,~ Geuatlt vuu
Roggen, C. P. J\:[:- 'Z:.ml:Jlwh, Z., Haarlern.- C)roo·
teuboer, L. C.-BOl'll, D., Moercn,pellell. ~ Heudriks,
E. A. B. P.-De T.e:3trieux, Z., A1U8i;.- Heijmaus 1 TJ.
O. M. - 1\folff, D., Amsb.-:- Kahmann, O. -8teenbekkers, Z, .A.IIl8t.~ Kellerman, M.~Stibbe1 D'I
Am8t.~ Kock, J. Vl.-Gotte, D., .A.m~t.- KraYJ
E.-Scheelj.;;, D., Alllst.~ Kriens, Cu.-Fuchs, D.,
Aillst.- l.JandmaIl, C. l-r.~Bellmer, D., Ro:t.-Lichtenbelt, A. O. E.-Keppler D., Amst.- Liudern, H. Yon ~ Vnn Raaften, D., A.lblasserdu.m.Lissl\uer, J.-Stranders, levenl. Z., Amst.- Loo, D.
O. -"'1. A. Van cler-Schu)'t, D., Rott.- Merens, J .
J}f. D.--Voortma.n, Z" \\Teesp.- Ohrnstede, A.Koning, Z., A.m!:lt.-~ Olsen, S.- F oskamp, levelll. D.,
Amat.- Ossendruver, E.-Kloet, D., Arnst.~ Pola,k,
E.-Polak, Z., Amst.- Post, J.-Keppel liesse!lnk,
D., OOBterhout.- R •• dt, li. ,r De-Heller, D., Barendrecht.- l{,andoe, A. lI-i.-Ha.lderiet, Z., Ha:ll'lell.
Rens, S. -Woudhuizeu, Z., AmsL.- Samson, N.~lolenaar, Z., Alphen.Schoute, H.-Hooft, Z.,
\Vorl1lerveer.~ Smith, 1r1. C. G.-BanM, D_, Amst.Smittou, M. E.-Sauer" ~ig, Z., AIllst.- Sbal; .LVan Drillmeleu, Z'jo L.'illllllclen.- Siam, M.~Vau
del' -"'I eel', Z., Rott.- St.,del, J.~Keij"er, D., Amst.
- Straaten, itf Van-Speijerjo Z:., Rott.- TreitUl'u,
P.-Jansell, Z" AIllBt.- \Tuerhard. B. O.~Bal'endsen,
D.] Arnst,- \VavcrBujo C. Yan-Telka.-lllp, Z., Hillegom.- Wegener Sleeswijk, S. 14. A.-Boumau, :6.,
Lemmer.- \Vimj:~ M.-\Vagenaar, .:6, Amst.- Zwee·
saardt, A. D.-Dolman, D.] A.tnQt.- BU6koPJ T.Hooft] Z., Rott.- Creutzuerg, A. H.-Van de W'll11,
D., Arnhem.- Haagmans, M, C.~Boumu., Z.] Rutt
~ Heykoop, A . .A..~Vaandrager, 7;., Ouarloia.- Kievits, J.-)\:[aas, D., Gellt (Belgie).- Kolfi', M. 1\1.RuychavcI', Z'J R.ot~.~ .L ansberg, rr.~IIartogl Z.,
'.tJ-IIage.- Oliveira, E. J . d!-Roozeboom, D., Amst.Toorn, M. Vall den-De tiJechte, Z.: Ratt.
OVERLEDEN: Beua, G.
GG j., Amst.- Bicker, jhr. D., 35 j" Baarn.JJ. De, 3 j., )-1Jindhovell.-::_ TIla.nkenhijt, n. A.,
lll" Dl'imlllclen.
- Boogaard, H., 8 j., :s'~!i<lge:~ ,.3nmm,
J. li.,
10 j., R088Uill.- Braud, 11.jo 5t; J. Nieuw-Hell'oet.Broekmaat, l., 613 j.] I.. ochem.- Burg,graaif, :P. J.
Van clen, 73 j., Ito t t.- Da.alen, C. Vau, U3 j., A.rnst.Dam, M. H. \Tau-De Vries, 67 j., Haarlem.- Da~
-,-iUSOll, \V. D., 2B j.) Rott.- Deekens, wed. E.-Vonl\1
BO j.} AlItl:!t.- Engeleu, G. Van, 54 j'1 Amsb.~ En·
gels, M. G. A.-Toussuint, 69 j., Tleiden.- Ewijck,
H. J. VaU-DtH'kse, 75 j_, Rott.- _Fles; A.-Kl'anell50 j., [Jtrecht. ~ Gaym!.1.us, douair. E.
TInl(lt"t'pn_ 76 i .. '~·HaQ'e.- (h:nncll
UO J., UOTmCne!Jl Ulleel L:b!t1emccster, 'T. 0. \- ,m,
Nippes (bij Keelen).- Gill.sen, M. A. ;1'.,18 j., Rott.
- Gira.rd, W. J_ De, 80 j., Tilbul'g.~ Gobius, wed,
"'T.-Mjnter, ls -Ha.ge.- Goll, H. M. A., Amat.·Grient, Th. 'V. Van der, 6 'N., Arnst.- Hagenzieker, ,\V., 3S j., AmBt.- Halderiet, F., 4~ j., L eiden.
- Hel'inga. ~;&n LOll, P ., 60j., ~·chel'medlOl'n.~ Hey·
ligers, J'. }j'., G7 j., IIa't rleJll.~ Hnek, well. T._J!1 u1
daue.~, 67 j., GooF~.~ Hofheis, J. J. P., 11/2 L Amat.
- Ilooglandt,...·;;. D., 55 j., Amst.~ Hooglandt, l\L
L.-Pisrisae, 27 j., 's.·Rage.- Jacouic, wed. A. (J.']\'esoor, 72 j., Vreeland.- ~Tacobe, Th!. M.-l'icma.ll,
Rott.~ Ja.eob80ll VQ,ll Embden, wed. E, 94 j., tB·lla._
ge,- Jongh, J. De, 22 j, Utrecht.- Kuhle, W . .H.
J., Bergen-op Zoom.- Kloet Bz., n. van dar, 58 j.,
Dordreeht.- Kliinne J. E. L., 74. j., ·Wesel.- Koch,
H. 0., 18 m., Amst.- Koehorst, O. J. R., 22 j"
ITaarlem.- Koek, P. O. J., 72 j., AmBt.- Koltf, J.
E.-Ruillfaer, 57 j., Rott.- KOlling, kind van p. De~
7 w., Rijaoort.- Kraaijenbrink, A.-:l.li,ldelkoop, 58
j" Hekendorp.--- K,iihnen, p, W., 62 j., Gorinchem.
_ Lain, A. Va.n der, 15 m., AU1St.- IJ.andl'e, A.
G. :M. E, 37 j., Go.ticht Meerenbc'l'g.- Lange, IT.
De, 72 j., Rott.- Leeuwen'. Well. ,1: Van-SweellEm,
8G j., I,.iueu.- Lehman de Lehnsfold, H:, DOl'(~recht.
_ Levingston, G., 82 j., Rott,- Man,t:, ~r., 70 J., Ca.~
pelle old IJ'eel.- Mann, G. K" 3 m., Amat - ~1"'n
Bchot W, Ro, 81 j., Aalteu.- Maij, J. 0., 54 j., Arnst.
_ Me.Bchert, G., 70 j., Rott.-lI1eijer Warnars. G.,
Zutfen.- MouB.ault, A. M., G7 j., Amer.foort.~ ]'[ul.

]?

4

;ij~:~k:'~·OI~e:'·'F~m~·';:;'t~~~~.~' t;e~~el~:t k
m., Am.st.- Panbuys van Haercn, douail'.
Z. L, Van-Dibbot., 63 j., '.-Rage.- Pen, E. M.,
72 j .• Baarn.- Piera, JIi. D., 4 j., Amst.- Prillevitz,
H. M., .sO j .. Zalt-Bommel.- PijWlcker Rordljk, G.
J.,Kapel-Ave...at~.- Ree, E. Van-Breve, 48 j,
Reenwij\t.- lI.epelius, J., Ajaccio (eiland Cor.ika).Bi,limeeater. B .. 78 j .• WouewlAm.- RoohWlsen, H.,
Van, 6 1/';1.

wet van den ~!::I15t0n
en § a iTll-Il art 1 del' wet van 1 April
va.n een pensioen van l lSOOJ en b. ingm'olge
c § ,ran laatgenoemd wetsartlkel eeU0 vel'hoo~illg V-U.I1
Jut pellsioell tOl' SOillma vall.l 076 V()or wel'kelijk ~'er

bJijf in militatren dienst in '6 rijltH o'i' orzoBsclw Luzittingen ell kolonien 011 tUBschen dB keerJrl'ingell;
it:! met iagung van 16 dC7.el' bevol'derd: tot ka.pt.
de kapt.-lllit. t/z. J. D. .r. Vau del' Hegge Spies;
bpt.-Iuit, tit. , de luit. t/". IBt. Id. W. J. Adam.; tot
luit. t/z. 1st. kl., de luit. t/z. 2de kl. U. H. Oo,'neli,.en.
Bij kOll. besluit is ~"a·n den hoofclriug. del' illlll'ino L.
C. P. W. Visser vcrgund hBt aaUllC1ll81l en d.mgen del'
vel'sierseieu van riddeJ.· del,' orde Vall 'tVasa') hem door
~~!:l. den leoning van ~wcden on N"ool'wegen gesDhol-1Bij kOlliuklijk besluit ziju verplml.tst de contl'oleul.'s
tIer dil'cct,e belastingen jhr. Vu-u J::lao,ften van Lobith

~~h~)f.,~;:,:;r ~"! "~:~:o!U~;~~rv~l~ !~~~o~:"l~;~ bg~:
sidentie :.l1crneuzcn.)
Bij kon. be.luit ia dr. J. W. Moll, tijdelijk leel'unr
~an de Rijks hoagere. bUl'gel',chool te Utrecht, lllet
mgllug van 16 J:muan 1878, benoemd tot leeran..r naIl
uie school; - zijn bij het corps ingenieul's, mineuI's en
~.appeur.s benoemd: tot ko.pt del' 2de Id., clo Ista luit.
L. J. Hioolen, van het corps; tot lste luit., ,Ie Olde
]ui~. J. P" Koolcmuna-Beyueu l meae Yan het corps;
-IS ann (lon VOOI' tie diensh in ludie beatetudoll 601du"t J. O..'"011 Altrock, van het koloniaal werfdep6t,
de yergun~mg varicena tot hot dragon van tltl vet'sier~
Belen als ,·,dde. de order VBn St. Stani'laus hem dool'
~. M. den Keizer aller Rllsgen geachonken:
. z. M; heoft bij het p.",o~eel VBn dUll ganeeaknndlgen llteuat def laudmacht 10 N e~!.'landsch Inaio b~
noemd tot oiliicier van gezonclbeid 2dc kl. ,leu heel'
~r. A. Jager, geneea-, heel- en vorloakunaige to :B;,,~
(Wilrtemberg).

lerabronll

Z. ){, heet'li met ing&ng

Vim

1 l;'ebrWlri benoemil

